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 ] ז ו (חט85) טוויח ידקומ 60%

 ן ה ] 1 | תרדושקת תותשרל .תוילארשי םייניעב

 ן רו רו תוינוגריא ללכ הלודגה הגצהה

 ן * 1ן = | ִּצ םגוו םאלב

 [ ה וזדר הדובעל תונולח צ

 ] שי \ רו תיתצובק .6פ חסאש
 ] שה ש 1ן ִּצ רוטילקתה

 :יתימא עבצב תויחל הרהנמה הצקב
 רויא תונכות \/

 עבצ תוסבדמו 06 ₪4647|אש יסרב
 ִּצ תיגולונכט תונייוצמל

 לע 50 ידסמ \/
 ק6 תומרופטלב 1992-ב םתוא ונבהא

 ו5ח 511 =סודור*י

 ל ..ךרוצה < 7

 "לג כינפג 256 <



 .ןועעל ביבסמ תוטלחה לבקל חכה
 לבקל ךירצ תובושח תויקסע תוטלחה

 קחרה םיאצמנ ןהב תועשב םג יוחיד אלל

 תא הבישוט האיבמ ןכל .דרשמהמ

 דס05חו84 םע העש לכב ךילא דרשמה

 רפס לדוגב דיינה 00-ה 0%

 1058184 .דבלב ג"ק 2.5 לקשמבו

 ,חטשב ,תיבב :ךתיא דימת א 0%

 לכב ,יוליב תומוקמב ,םיקסע תושיגפב

 .םוקמל םוקממ תועיסנב םגו .םוקמ

 לע לועפל לוכי 0518 אס

 רוביח אלל תופוצר תועש 4 הללוס

 בוציעב ןייטצמ אוה ,למשחה תשרל

 עבצ-ךסמבו םישרמ ילאנויצקנופ

 וס

 ינכפהמה 05184 א018500%-ל

 ימינפ ןנוכ ,40/200 /!8 םיחישק םיקסיד
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 ליעפמ תצוכקמ ,מ"עב תויגולונכט ליעפמ

 בר) 03-5103081 .לט 4 תיב תזוחא :יזכרמ הגוצת םלוא :ביבא-לת ןח

 :עבש-ראב ₪ 02-250425 .ל0 ,11 דוסיה ןרק :םילשורי ₪ (יווק

 ₪ 04-672775 .לט 1 הילצרה :הפיח ₪ 057-70527 .לט ,13 ם"במר ם1

 .םישרומה םיציפמה לכ לצאו דיתעה חא חיטבמש תורוע

 ןעטמ ול שי .2/18 ₪8 ןורכזו 1.44 ₪ םוס695 חוברטמ
 ןתינו רבכעל האיצי ,טלוו 220-ל ינוציח
 :רוציקב .סקאפלו םדומל םג ורבחל
 .לודג ומכ לכה השועש ןטק בשחמ
 ישדוח 24 0508 א016500%-ל
 - ץראבו .םלועל ביבסמ תורישו תוירחא
 "ליעפמ" תרבח לש ןיוצמה תורישה
 .הקיתוה

 ,ד05188 אסו6פס0%א תא תוארל אוב
 - םלועב רתויב רכמנה דיינה 00-ה
 .םוקמב ותוא תונקל טילחתו

 :תורכיה עצבמ
 :דחוימ יש רבוטקוא ףוס דע םינוקל
 םילילמת דוביעל הנכות + האישנ קית
 .יקוח ו8-ס05 5.0 הלעפה תכרעמ +

 .רחמה חא םויה ליעממ



 ,הרמוח יחותיפב ןמזה תא המידקמה הרבחה ,ב"הרא 1
 תונחת ללוכה-ידוחיי םירצומ"וק לארשיב שמתשמל הגיצמ

 .עוציבה תוכיא רופיש ךות דוביעה תוריהמ תלדגהל םלועב
 ףסונ 805 שמתשמה תושרל הדימעמ וז היגולונכט
 המיאתמ ןכ לעו בר בושחימ חכ םישרודה םישומישל
 .לדוג רדס לכב םייפרג םימושילו "םידבכ" םימושייל דחוימב

 2 | ₪] ₪] תיגולונכטב (55/585) םיתרשו הדובע
 תמדקתמה היגולונכטה ,1004\ 5

 ךסמ יסיטרכ ₪ 25-66 !!₪7 תוריהמ ₪ :םישדחה 0511 ימגד תרדיסל
 45 א5 דע תויוריהמב ןורכיזו \0041 805 ססובמ ץיאמ םע
 !אדפ| תרצות 586 ידבעמל הנכה ₪ 5840-0806 'ס'טרכל הנכה ש
 !/0-ה יעוציבב יתועמשמ רופישל 80758 םע תוירוט תואיצי ₪
 (ט0684פוא6) ןוכדעל תיברימ תוחונו תושימג ₪
 2.88 |/|8 תלוביקב ,3.5" םיטקסידב האלמ הכימת ₪

 8105 -ב עדימ ןוסחיאל ז1/57-ח4ו/ ₪
 0068405 רשפאמה

 -ל ,יזכרמה 8/05-ל

 -ה סיטרכ לש 5
 תדלקמה רקבלו 0
 || .דבלב הנכות תרזעב
 גייח םיטרפלו המגדהל
 םיבשחמ קוויש ףגאל

 "רודלא"ב יפקיה דויצו

 03-6459292 :לט
 .ןאכ ליחתמ ךיקסעב קוניזה



 טפוסורקימ התיה קנעה תכורעת לש תרערועמ יתלבה הכלמה

 לש רדתהו חתמה תא הרידגמ ,היתונורסח לכ לע ,זחשסומ

 ס
 לארשי | 4

 הני

3 

 רחאל תילארשיה הנכותה תיישעת

 "םיימואלה םיבאשמה סורופיי

 ,ןכותמ הקיר האשילקל ךפה ייסיבשחמל ךייש דיתעהיי יוטיב

 תא .הווהה לש לעופב םיטילשל םיבשחמה וכפה זאמ

 קר תוושהל ןתינ דבעמורקימה איבהש תיגולונכטה הכיפהמה

 םיעדומ אל ללכ ונחנא םויה .ילמשחה עונמה תאצמה האיבהש הכיפהמל

 סה .ונתביבסב רצומ לכב םיצבושמה םיילמשח םיעונמ לש סוצעה רפסמל

 ,עונמה לש ןרציל ללכ סחייתנ ונאש ילבמ ,עקרב םתדובע תא םישוע

 ודוקיפת תחטבאב סירושקה סיינונכיתה םיישקל וא תוינכטה ויתונוכתל

 :ידועי דויצ לש הטעמ ךרד השענ ילמשחה סלועה סע ונלש קשממה .ןיקתה

 .יתיישעתו ידרשמ דויצ ,תינוכמב םינושה םיציחלה ,םילתיב למשח ירישכמ

 םיעונמה רפסמ סע הביבסב סיצבושמה םידבעמה רפסמ הוותשי בורקב

 .םיילאודיודניאה םהינייפאממו סתוחכונמ םלעתהל דמלנ ונחנאו םיילמשחה

 יתלב הטעמ - םימושי ךרד קרו ךא השעי םיבשחמה סלוע םע ונלש קשממה

 םילימב .יזיפה םלועב ןעוציב ןיבל וניתונוצר ןיב ץצוחש הנכות לש הארנ

 .םימושיל - קויד רתילו ,הנכותל ךייש דיתעה ,תורחא

 .תצחומ הרוצב תאז המיגדה ,סגוו סאלב רבמבונב הכרענש ,סקדמוק תכורעת

 הטיברשלו טפוסורקימ התיה קנעה תכורעת לש תרערועמ יתלבה הכלמה

 תכרעמ איה \1ח80₪5 3.1 יכ ודיגי םיביאנ קר .\/1ח5/60% םיארוק

 הדבועהו ךכב הנימאמ אל טפוסורקימ וליפא - קושב רתויב הבוטה הלעפהה

 מבי .ןיטולחל השדח תיתשת לע הנוב איה (1\1 תסריג) דיתעה תאש איה

 (25/2 ביבס יביטנרטלא לולסמ שוביגב התלוכי תא תוארהל הנורחאל הלחה

 .ינרמויה םשל הייואר 1צ6א( 51157 המכ דע סקדמוקב הארה סבויג ןביטסו

 היוארה הדיחיה תכרעמה וז יכ םתנומאב קובדל םיכישממ 111%1% ידיסח

 לשו מבי לש תוינכותה תא םיאיבמ סה היארלו ,תילסרבינוא הרוכבל

 תוכרעמל עונמכ יייסקינוייי ןיערגורקימ לע דיתעב ססבתהל טפוסורקימ

 םויכ תשמממה ,שוטניקמ לש הביטנרטלאה ,ןבומכו .ןהלש הלעפהה

 קר ול הכזת \/1ת60וא5-ש גוסהמ ,םימצע החנומ יפרג קשממ 5ץ6(5תו 7-ב

 .[אד תסריגב

 /זממסש .םיארוק הטיברשלו

 ,היתונורסח לכ לע ,\/1ח608ש5 .למשחה

 תקפסה לש רדתהו חתמה תא הרידגמ

 .בורקה דיתעב םימושיל תיבושיח היגרנא

 תרבח םע םיחכוותמ אל ונחנאש יפכ

 חתמ לש תונורסחהו תונורתיה לע למשחה

 ךכ ,םייאקירמא טלוו 115 לומ טלוו 0

 .הלעפהה תוכרעמ תמחלמב םיניינועמ ךכ לכ אל ונחנא

 תא תווהל הלעפהה תכרעממ סיפצמ רקיעב ונחנא

 תדדובמש הבכשה .ונלש םימושיל ףתושמה הנכמה

 הרמוח שומימב סיכורכה םייגולונכטה םיטרפהמ ונתוא

 ןוכנ .םיקקזנ ונא םהל םימושיה לכ תא תרשל תבייח

 - תאזה השירדה תא תאלממ \/1ת6085 קר ,הז עגרל

 .תירבעב אל ןיידע תאז סגו

 הנכותה תיישעת תבלתשמ ,םימושי לש סלועב ,הפיא

 לארשי תא גיצהל ןויסנ השענ סקדמוקב :תילארשיה

 שידקהל ליאוה סטייג ליב וליפא .ייהנכות באשמייכ

 סכלהמב ייסיימואלה םיבאשמה סורופייל תוקד רפסמ

 תובקעב לארשיל הכלה טפוסורקימ יכ זירכה אוה

 ומצע ליב .תולבגומ יתלבה תויורשפאה ףראמ םירזוחה

 תפחוסה תועמשמל סויכ רתויב הבוטה השחמהה אוה

 לבא ,"תולבגומ יתלבה תויורשפאהיי חנומה לש

 תצירפמ קוחר היה עוריאה םיילארשיה םיפתתשמל

 ,הרמוחב רשאמ רתוי דוע ,הנכותב יכ רבתטמ .ךרד

 ,םתוישיא חכבש ,תודדוב םיידיב תזכרתמ החלצהה

 תא תחקליי םיחילצמ ,תיקוויש תויזואוטריוו סנוזח

 "הפוקה לכ (טעמכ)

 ןתימ .הנשמ ןלבק לש דמעמב ימלועה קושב בלתשהל איה םיכרדה תחא

 רוכמל החילצה ,המגודל ,ןג-תמרמ הנטק הרבח ,מייעב לנוישנרטניא ראווטפוס

 ךרד בלושיש לודומכ ,טפוסורקימל הלש 12016 1215% הסיחדה תנכות תא

 רתויו רתוי הנלולכת תוידיתעה הלעפהה תוכרעמ .625 לש 6.0 הסריגב עבק

 הרוצב תכרעמב םיצבושמה סימושי-ינימ ןיעמ - ייםיימושיי' םיטנמלא

 ,םיישיא םינותנ ידסמ ילהנמ ,םיינורטקלא תונוילג ,םילילמת ידבעמ .תילרגטניא

 ראותה תא וקידצי הלעפהה תוכרעמב וצבושיש ,סוי רדסו הדובע לוהינ תונכות

 ראוד ,םיכמסמ תנכהו תוגצמל ,םייפרג םימושי םג .ייהדובע תביבסיי יתנפואה

 ,ואדיוו תרושקת סג דיתעבו הידמיטלומבו לוקב הכימת ,ילסרבינוא ינורטקלא

 הדובע תביבס ארקיש לודגה יילזאפייב םיקלח ווהי

 םיבוטה סילודומה וביכרי יילזאפייה תא .תינללוכ

 .בטיה רדגומ דיקפת אלמל סינימז ויהיש רתויב

 לש רומיההמ םירוטפ ויהי םילודומ לש םיחתפמה

 לע השעיש רבד) םישמתשמה סלועל קשממ תנכה

 וררחושי סה ינש דצמו (הלעפהה תוכרעמ יחתפמ ידי

 שמתשמל יתורחת קוויש לש יפיזיסה שנועהמ םג

 דיקפת .(הנכותל (2א/1 יקפס ויהי םה ןכש) יפוסה

 הנכותה תילשעת תודימ יפל קוידב רופתכ הארנ הז

 .רגתאב דומעל חילצת איה יכ הווקנ .תילארשיה

 .בורקה דיתעב םימושיל תיבושיח היגרנא תקפסה

 םיעונמל םידבעמה תא ונלשמה םא .סקדמוקב הטלש \/1ת5\80 תאו לכבו

 תשר איה הלעפהה תכרעמ ,םירמגומה םירצומל סימושיה תאו םיילמשח



 טופ

 תיתוכיאה חאופ8 0

 80כחו ,4

 600 א 600 ם₪|

 ,ף2קסחוו ,4

 שדוחל ףד 0

 קסיר חק רתכב תוכזל ידכ
 85 לש

 תיעוצקמה תינועבצה 00וסז56זוז 0

 ,םיעבצ ןוילימ 16 ,אלמ 37 4
 םיפקשו ריינל

 םואתלו םיטרפ תלבקל םדקהב הנפ

 תובייחתה אלל המגדה

 מ"עב רזייל תוכרעמ ג.א.מ
 ביבאילת 46 ינמחנ 'חר
 037-5605187 ,5600650 .לט
 0375601327 .סקפ

 לש םלועב הליבומה תינרציה ,ם5

 4 הגיצמ ,טפירקסטסופ תוספדמ

 עבצו ןבל רוחש רזייל תוספדמ
 -רתכה תייגולונכט תולעב תושידח

 אופ סחסשעא"ה

 תא סאופ החתיפ רתכב תוכזל ידכ

 סיסב לע סהסועא-ה תייגולונכט

 יברו םיריהמה ,הופס"ה ידבעמ

 .רזייל תוספדמב םייקה לכמ המצועה

 קסו ,טפירקסטסופ יצבק םידבעמ םה

 המיהדמ איש תוריהמב זופ-6ו דו

 תודוקנ 600 600 לש לע-תייצולוזרבו

 .43-ו 44 ףד לדוגב שטניאל

 הלעפה תכרעמ איה 0חסוצאזה
 תומישמ יוביר תטישב תינשדח
 תטילק תא תלהנמה (ואוטווה 85%וח0)
 ודוביעו םיבשחמ רפסממ עדימה
 תוספדהרות לוהינ ךות ,ליבסמב
 .(5000ו6) ימינפ

 טפירקסטסופ תפשב תכמות 05
 העבקנש הפשה ,2-ו ז המר
 תכמתנ איה .םלועה יבחרב טרדנטסכ

 רואל האצוה תונכות יפלא ידי לע
 ,םילילמת דוביע ,(סדפ) תינחלוש

 וא רופא תומר 256-ב תונומת דוביע
 ,מ"בית יטוטרש ,םיעבצ ןוילימ 6
 .סופד םדקו הקיפרג

 לכל תדרפנ תספדמ שוכרל ךרוצ ןיא

 וו8 תספדמ לכש ןוויכ ,בשחמ

 יבשחמל ליבקמב רשקתהל תלגוסמ

 ,שוטניקמו שעואססשצפ ,58
 ינימ ופש יבשחמ ,טאוא תונחת
 לש עהא"ו (00ארעואמא) םייזכרמו

 תרושקתה תותשה לכלו סוד
 .דסא6ה רוח"! =וחפזחפו גוסמ

 וש
 רזיילבש 6חסשא-ה

 תיקסיעה תינועבצה 6ס!סז56ז:קז 0

 ליגר ריינב םג םיעבצ ןוילימ 16 ,4

 םיטנופ לש םוצע ןווגימ סוו5-ל

 ןווגימבו תילגנא ,תירבעב םיימניד
 םה .תופסונ תופש לש בחר
 סיטרכ לש לדוגב הטסקב םינסחואמ
 (505ו) ימינפ חישק קסידבו יארשא
 תונומת ,םילמס ,םיטנופ תוירפסל
 .םיספטו

 תופרטצמ תושדחה תוספדמה
 לכל םימגד תללוכה טופ תחפשמל
 תוספדממ לחה ,ביצקת לכלו הרטמ
 םיפד 8-ו 4 לש תוריהמב תוישיא
 לש תויתקלחמ תוספדמל דעו הקדל
 תוריהמה ,הקדב ףד 32-ו 20 ,7
 !םלועב

 הכזו סשופ תחפשמל וישכע ףרטצה
 ,םופ סחסש/א -רתכבש הנינפב
 .ג.א.מ לש תויעוצקמהו תורשה םע

 הריהמה תיתקלחמה 08 0

 ילא אנט
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 486 -ל רבעמ
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 5 | 6. ק0) -ה סיטרכ תפלחה י"ע תידיימ החבשה רשפאמ ,=!5 ססובמ ,לטניא תרצות
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 מ''עב רואל האצוה עדילא

 ביבא-לת ,16 ראה תרצות י'חר

 61091 ,ביבא-לת 9237 .ד.ת

 03 - 266231 :ןופלט

 031-263080 :סקפ

 עדילא הדוהי | :ךרוע

 עדילא רמת :בוציע

 ןמסרפ תנע :תבשחוממ הקיפרג

 ןח ךונח :םוסריפ

 ללד הנאיד :םייונימ

 חטוט הנינ :םילילמת דוביע

 :דדוב ןוילג ריחמ
 מ"עמ ללוכ חייש 0
 תליאב חיש 0

 :תונוילג 10-ל יונימ

 מייעמ ללוכ חייש 9

 :תונוילג 25-ל יונימ

 מייעמ ללוכ חייש 5

 קס ע/\6/21א5 לש תילארשיה הרודהמה

 לש ידעלב תויוכז הזוח תחת רואל תאצוי

 .קרוי וינמ 2ז:% 0סזמתנוטת|6ג0003 תרכח
 רוקמב ועיפוהש םירמאמל סירצויה תויוכז
 20 \/\0421א5 לש תיאקירמאה הרודהמב

 217 00נחנוגת\638005 תרבחל תוכייש

 לש סושר ןמיס אוה קס אא.
0 2 > 

 יתכרעמה רמוחה ראשל סירצויה תויוכז
 האצוה עדילאיי לש םה סגרותמה חסונלו

 תילארשיה הרודהמה וגול ."ימייעב רואל

 תורומש תויוכזה לכ .םושר ןמיס אוה

 ג

 עדימה .תועדומ לש ןכותל תיארחא תכרעמה ןיא

 "םסרפמה סורופ"ו "לארשי קזבמ" םירודמב
 אוהו רבדב תועגונה תורכחה ייע וטל רסמנ
 .תומשה .תידעלבה ןתוירחא לע םסרפתמ

 סה סירמאמב סיעיפומה סינושה םיירתסמה
 .תוסחוימה תורבחה תולעבב םיירחסמ םינמיט

 שו כה קטטופתותש 4.
 16 70676( 11881602 56. '16]-צוט,

0-0 
 ך6]: + 972 - 3-- 1
 וא: + 972 - 5 0

 (סז תה

 דדו 1513611 0וטסה 0( 6 1/0/21

 קונפ1ו5ח66 וטח06ז 06!1ח56 [זסחו ?:87-
 (2סחו חוטחו6811005 (20חו קהת , \6ש טז,

 ןאסוע /סזא. 41ז0ח8 :16חו5 הקק6גתהק וח

 קס או 40/21 / 15ז6]) ם0ווו0ח
 י/6ת6 סח קוח1]3ע קטס115ח66 וח 16 5

 ינוטסה 01 6 40218 ג 6

 סקעת קזסק6חע 0 2

 סח חו נח 10811005 020 קץ.

 9 סקעת 2

 ( סו חווה 8110 (20 חוק

 | תקופ 6666, 0 140/21 8

 1466 חוהז% 0[ 211[ (ס וחוות 0105
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 לטוט :תורש תכשל וידוטס ןייזיד :דומיע תנכות

 ןורהא תיכירכ .איית ,לק :סופדו תוחול .סקיפרג

 ן"" - יי ר

0 
 חו =פודוסא

 1993 ראוני , 3 ןוילג תילארשיה הרודהמה 6 א 625
 קס 6 2דאפ / 18 םסדסא אס. 3, האטה 3

 תומגמ 0
 .0-ה םלועב חורה תבשונ ןאל

 ןועאר טבמב 1
 .םישדח םירצומ לש הנושאר הפישח

 .תוילארשי םייניעב 60\ןם0ם 5
 םגוו םאלב הלודגה הגצהה
 .הלודגה םיבשחמה תכורעתב רוקיב ןמוי

 תיתצובק הדובעל תונולח 5
 .סקדמוק תארקל רתויב הבושחה הזרכהה התיה \1ת605 א סזא קס

 1992 תיגולונכט תונייוצמל ק6 !!\642ו|אפ יפסדפ 6
 .הנכותו הרמוחב תיגולונכטה תיזחה תא הנשה וגציש םירצומה

 1992 תנועב םתוא ונבהא 0
 .הנשה תא ונל ושעש סירצומה

 הרהנמה הצקב רוטילקתה .60-חה0| 0
 .י'םיקפסמ םירצומייל ייםיחיטבמ םירצומיי תירוגטקמ םינותנה ירוטילקת ורבע הנשה

0 
 ו
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 תוירבמיא םינוב 6
 .תוינוגריא ללכ תרושקת תותשרל (8085) טוויח ידקומ

 יתימא עבצב תויחל 6
 .תויביס 24-ב רויא תונכות

 םייחל עבצ תונתונ 5
 .ויד תקרזהו 205085חק0 עבצ תוספדמ

 הבר ה%מצועל הובג ריחו 1
 םייזכרמ םיבשחממ הריגהב ולחה 501 םינותנ ידסמ

 .6 .תומרופטלפל

 באכ אלל \ווחטסאפ תצאה 1
 .\/ותנסשפ תחת הליעי הלועפל בשחמה ןוגריא לש תורבידה 0

 ירבע דיתעל תונולח 5
 .1-2-3 לומ 051, :םעפה .תונכות יירויגיי לש החלצהה תדימ תא קודבנ וב עובק רודמ

 ילארשי קזבמ 5

3 



 דחיב םלוכ וישכעו

 וירכהל הנכותה תישעתל עיצהל הצור ינא 1993 סורפ

 דדובה שמתשמהמ טסוי דקומה הב הנשה לעכ הילע

 .תונכותו םישנא לש תיתצובק הדובעל ,ימונוטואה םושיהו

 דבעמ הנוק התא :תויטילונומ קנע תוינכותל וכפה םימושיה בור סויכ

 םג סימעפלו קודקיד קדבמ ,תויא קדבמ הליבח התואב לבקמו םילילמת

 תיתמישמ-דח הביבסבו ,ךפסכ תרומת הברה לבקמ התא .םלשומ רויא לודומ

 הביבסב ךא ,תומילשמ תונכות לש בוללשהמ המוצע תלעות שי

 ,ליבקמב תונכות רפסמ ץירמ התא רשאכ ,(או1 דד \8א1א6) תולטמ-תבורמ

 וב ,דחא םילילמת דבעמ לודומב רוחבל ףידעמ יתייה .תרתוימ הפיפח תרצונ

 דחא רויא לודומ םע ,טסקטב לופיט םישרודה םימושיה לכב שמתשמ יתייה

 תויא קדבמ לודומ ,ינורטקלא ןוילג לודומ ,םירויאו םיפרג רצוי יתייה וב

 תונכות לש ירלודומ בוליש ידי-לע עצובת הלטמ לכ .האלה ןכו קודקידו

 .תורחבנ תויטקפמוק

 הביבסב הדובעו םימצע החנומ תונכית לש ןוויכל תופיצרב הענ הישעתה

 איה םייסאלק ?6 ימושיל הלא תושדח תוסיפת לש הרידחה לבא ,תתשורמ

 תווצב דובעל םישנאל םירשפאמה סימושי תונבל ןמזה התע .תינססה ןיידע

 ,םיטושפ סה עיצהל יל שיש תונויערה .וז םע וז הינומרהב תודבועה תונכותו

 :שומימל םילק אל ךא

 יטנגילטניא םיצבק ףותיש .1

 ךירצ סינותנ ידסמב .םיפתושמ םיצבקב הנובנ הטילש םיצור םישמתשמה

 תוהזל ,דיחי דומע וא המושרל ןוכדיע ןמזב םימסחנה םיעטקה תא סצמצל

 .םייוניש עצבמ ימו הליענל חתפמב זחוא ימ

 יייארקא תשר שמתשמ*" גשומה תנבה .2

 ןניאו לעופ אל תרשה םא תולפונ ןניאש תונכות רצייל רבד לש ושורפ

 תא ןיבהל דחוימב .תתבשומ הנחתמ םינותנ לבקל תוכירצ ןה םא תולבלבתמ

 תשרהמ םיקתנתמו םירבחתמש ,םיאשינ םיבשחמב םישמתשמ לש תויעבה

 .תשרה תרוצת ץבוק ןוכדיע לש הרודצורפ ךרד רובעל ילבמ

 תותשר תביבסל סיינו'גה שומיש יזוח .3

 רפסמ לע ססובמ תויהל ךירצ תותשר תביבסל תונכות לש ףירעתל סיסבה
 .תשרב תונחתה רפסמ אלו הנכותב תינמו-וב םישמתשמה

 הלק סימושי תקנזה .4

 לש םימושי ללוכ ,םירחא םימושימ קינזהל ןתינ םתוא םימושיל םיקוקז ונא

 ןתינ לשמל ,תונכות רפסמב שמוממו תיסחי טושפ רבדה .םירחא םינרצל

 הבחרהב ךהוצ שי לבא ,תולקב ינשהמ דחא סוטול ימושי תא קינוהל

 תלוכיה תא קפסל טפוסוהקימ לש היעבה המ .וז תלוכי לש תילסרבינוא

 תלוכי קפסל דנלרובלו .1ו/0ז0068001 וא ,גתונקזס ךותמ םא66] תא קינזהל

 גוסס רובע המוד

 לול 8
 יהנו
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 אוביב םיטמרופה רומיש .5

 סינותנ אוצי)

 תונוילג ריבעהל רשפא סויה

 אס| ,1-2-3 ןיב םייסיסב םיינורטקלא

 .טומריפב תויעב תורצונ לבא ,()ט8ְוַצס זס-)

 ללמ יצבק םיריבעמ רשאכ תורוק תומוד תויעב

 \צסזנ ,גחוותוס ןוגכ ,םילילמת ידבעמ ןיב

 תיתודידי תיתצובק הדובע ./סז6060-ו

 הדובעב םישנא רפסמ ףתשל תלוכי התועשמשמ

 תונכותב שומיש םהילע תופכל ילבמ

 ."תויטרדנטסיי

 םיצבקל ''םיחותפ'' םיטמרופ .6

 קושב סדמעמ לע ןגהל םיפידעמ הנכות ינרצי

 תונשל םסילוכי םה םתוא ,םייטרפ םיטמרופ םע

 תדעויי לש המכסהל קקדזהל ילב םהיכרצ יפל

 לע ןגהל םיצור ,םישמתשמה ,ונחנא .ייוקת

 .ונתריחב יפל םימושי ןיב סינותנ ריבעהל ונתוכז

 תרבעה ןונקיתב הלועפ ףותיש .7
 -- םימושי ןץיב םירסמ

 רתויב וכמתי םימושי רתוי םיצור ונחנא

 רשאכ ,יחכונה בצמה .םירסמ תרבעהל םיטמרופ

 00:81 לש םיטמרופב קר תכמות סוטול

 אוה ,אסופ-ב קר תכמות טפוסורקימו [אסו65-1

 תא ןיב ,םינקת תמחלמב ךרוצ ןיא .ישפיט

 לש א!גק] ןיבל (םירחאו לפא ,סוטול לש)

 ךומתל ךירצ םא תולוכי תונכותה .טפוסורקימ

 לכונ םימתשמה ונאש דבלבו ,םינקתה ינשב

 .תויעב אלל דובעל

 ידסמל סינקתב הלועפ ףותיש .8
 סינותנ

 קשממהש הזרכה סע הצולחה התיה דנלרוב

 אח 08846 טפוסורקימ לש ןקתב ךומתי סקפא 4788455 47[ הלש

 תא ךופהלו המגמל ףרטצהל םיפסונ םינרצי םיכלרצ וישכע .(סהת6וגץנוץ

 .תדבוע תואיצמל ייסיחותפיי םינותנ ידסמ לש הסיפתה

 50%-ו 0505 9

 תוקפסמ תושידח הלעפה תוכרעמש תלוכיה תא רתוי לצנל םיכירצ םימושיה

 (תימניד םינותנ תפלחה) סמ תא תקפסמ ואם .םינותנ ףותיש ךרוצל

 לדומו פסמ תקפסמ 05/2 .(םיטקייבוא לש העמטהו רושיק) 018-ו

 תויצקנופה תא םיריכמ שוטניקמ ישמתשמ .50או - יתכרעמ םיטקייבוא

 לאיצנטופה אלמ תא םילצנמ אל ןיידע םימושיה לנרצל .5ונפפ:תפש-ו טסזמ

 .הלא תולוכי לש



 1 'סמ ואשנו היהש בשחמה
 הידמיטלומבו םיבשחמב 1 'סמ א'הש הרבחב

 סט גז זדצ גאפ0צעמ 1

 03-5612001 'לט - מ"עב םיבשחמ



 הדובעה תונחת תרוטקטיכרא לע 02 לש קחשמה תינכות
 85/6000 תסריגב) מבי לש קסוסז

 התוא קסאסז 6 תסריגבו תיחכונה |

 (הלורוטומ םע מבי תחתפמ

 תוכרעמ .תורחא 8156 תורוטקטיכראו

 רתוי הנלעפת סג תוידיתעה הלעפהה

 רבעמ םיתוריש הנקפסת ןה רמולכ) םימושי ומכ

 ידכ ךות ,(הרמוחל םימושי ןיב קשממל

 םימושיה סע תיביסנטניא היצקארטניא

 .םירחאה

 רמאמב יתררועש הרעסה תא סכמצעל ראתל םילוכי םת

 בציתתו 05/2 תא שוטית [8א! יכ יתעצה וב ,תכרעמ

 .ןנכותמ דיתע שי ,05/2-ל דוגינב ,הל ,ו/ותסא5 אז רוחאמ

 "תוישיאיי לש םילודומ מבי ףרצת ןיערגורקימל וגיצהש מביב חתפמ ישנא סע ונשגפנ ,ונילע ףלח ודנרוטהש ירחא טעמ
 םימושי יקשממ םיללוכה ,(ק6תפסחה!1זע חוסונ163) .05/2 לש תיגטרטסאה תינכותה תא 0 א1/46421אמ יכרועל

 ,םינותנ ידסמ ומכ םייסיסב םימושיו ג

 ןיב סינותנ תרבעהו סירביירד ,םיתרש ,תרושקת

 ידי-לע דחי םירושק ויהי םילודומה לכ .תונכות

 5516 00ט60) יתכרעמה םיטקייבואה לדומ

 רסירת יצחב מבי הניגמ וילע ,80 א ,1

 הממ רתוי הבחר הסיפת איה 50% .םיטנטפ

 ,םימצע החנומ תונכיתב םויכ םיאצומ ונאש

 תכרעמ ךותמ םיטקייבואה תא תלהנמ איהו

 סיטקייבואה לוהינ .םימושיהמ אלו הלעפהה

 ןורכז לוהינל המוד םויכ השענ אוהש יפכ

 ידי-לע השענ הרירב רסוחמש ,כ05 תחת בחרומ

 ידי-לע םיכמתנ םיטקייבא סויכ .םא15 יאלט

 לאיצנטופ תא דואמ ץצקמ רבדהו סירלייפמוקה

 תא ךופהת 50א1 .היצפסנוקה לש לוצינה

 .תכרעמה לש דוסי גשומל סיטקייבואה

 תינכות שיש עומשל יתמהדנש קר אל .יתוא העיתפה מביש איה תמאה

 מבי ,םירוחיא ימודמידב תמלענ אד-ש ןמזב .דואמ יתמשרוה םג אלא ,תאזכ

 ןנכותמ םינמז חולב ,הגשה-תורב תורטמ םע ,התלוכי תא תוארהל הליחתמ

 .בטיה

 השכר איהו ,41א תארקנה תילסרבינוא המרב הלעפה תכרעמ שי מביל

 דחא לכ .קושבש תיתועמשמ הלעפה תכרעמ תיגולונכט לכב שומיש תויוכז

 תכרעמ לש החלצהל יחרכה אוה סימצע החנומ תונכית יכ םויה םיכסמ

 רודה לע תורחתב תורחאו לפא ,טפוסורקימל ףרטצת מבי .תידיתע הלעפה

 .םימצע תוחנומ הלעפה תוכרעמ לש אבה

 קשממב הפוטע 818 לש םימצעה תחנומ הסריגה תא ואצמת ןושארה בלשב

 הסריגה .05/2-ב םויכ םשוימה ,\/סזאק!8ס6 5061! םימצעה החנומ שמתשמה ן

 לש רתויב תיסיסבה המרה) ןיערגורקימ לע תססובמ היהת 41א לש השדחה |

 תלעפהל ליעיו יטקפמוק דוק ידי לע תמשוימ ,ןיערגה ,הלעפה תכרעמ

 הזה ןיערגה .ןולמ-יגנרק תטיסרבינואב חתופש ,א14611 3 םשב (הרמוחה |

 ,הרמוח תומרופטלפ ןיב הרבעה תלוכי םע ,רתויב םדקתמל סויכ בשחנ |

 יליבקמ דוביע) םידבעמ יובירב הכימתו תוירלודומ ,םיתבושמ םיעוציב

 .(םימוד םידבעמ רפסמ ידי-לע תעצובמ הדובעה וב ,ירטמיס

 תפמ לע עיפומ אוה םגש ,ירטמיס יליבקמ דוביע

 .הנשכ לש קחרמב אצמנ ןיידע ,מבי לש ברקה

 דוביע תרוטקטיכרא שומימב וליחתי 1944-ב

 הלחתהב ,לודג הדימ הנקב ירטמיס יליבקמ

 .הדובע תונחתב כייחאו םיתרשב
 תכרעמ ,ךומנה לולסמב .םיליבקמ םילולסמ ינשב מבי חתפת 05/2 תא

 ְ .דוכלימב מבי הייוצמ ,הנמשגתת תוינכותהש דע הסריג מבי חתפת ןוילעה לולסמב .אלמ תויביס 32 דוקל רפושת הלעפהה

 הרבחהש תורמלש הארמ תירוטסיה הניחב םימושיה קשממ לע הרימש ךות ,א140 3 ןיערגורקימה לע תססובמה
 ל כ םיחתפמהו סירקוחה תווצב תואגתהל הלוכי ו/סזאק!ג6 הטעממ וחתופיש ,םישדח םיקשממ תפסוהו 05/2 לש יחכונה
 ₪ | רחואמ הביגה איה תירחסמ ,םלועב חבושמה יכ ענמנה ןמ אל .ד'גוופטחו תרגסמב לפא םע תפתושמה הדובעהמו 5611

 6 | מבי .קושב תוזוחתפתהל תדקוממ אל הרוצבו 605 ימושי םג \ירהל לכות איהש ךכ ,ו/וח 32 קשממב םג ךומתת 2

 ] ְ השדח חור חיפהל םירידא ףמאמ וישכע השוע קשממכ ,ץוסזאק!גס6 8ת61] (סז \(ותשסא5 תא דרפנב קוושת מבי ,בגא ךרד .אז

 היצינגרואיר הרבעש ,ישיאה בושחימה תביטחב = .טפוסורקימ לש הלעפהה תכרעמ םע ראשהל הצורש ימל םיטקייבוא החנומ
, 

 ןוטה תא תנתונ הנכותה סלועב .הנורחאל
 הריעסמה ךרדכ הלש ךרדה תגצהב תויזואוטריו החיכוהש ,טפוסורקימ = .דבלב לטנייא תומרופטלפל רשקהמ 05/2 תא ררחשמ ןיערגורקימב שומישה
 התוא ,תעבורמ תימדתב הדוכל מבי .בושחימה דיתעל תענמנ-יתלבהו טג ומכ ,לטניא תרוטקטיכראב 0 לע דיתעב ץורת 05/2 םג .41א-ל המודב
 .קדצב אל םימעפל ,ףוקתל םינשרפה םיבהוא 0 ו ו כ

 ,םירוחיא ימודמידב תמלענ א1-ש ןמזב
 ןיב תוושהל לכונ היפ לע ,חווט תכורא תיגטרטסא תינכות מביל שי וישכע

 דימת אלש תורזובמ תויוליעפ רפסמ לש דיגאת ראשת מבי .עוציבל הרמוי ,התלוכי תא תוארהל הליחתמ מבי
 בושחימל הלעפה תוכרעמ לש אשונב תוחפל ךא ,תואצות ןתואל תורתוח 2
 תוכזב הצרעהל היואר וז תינכות .תיטנרהוק תינכות תנמתסמ ינחלוש / ו

 | .תמדקתמה הבישחהו תורורבה םייניבה תורטמ ,הלש םייטסילאירה םידעיה .בטיה ןנכותמ םינמז חולב



 6.- \צכס
 דרצר\צנאנ \בב\צ\ י\ברצצמ

 ודימתלו תחא הנכות
 םימתירוגלאב שומישו הנוכמ תפשב חותיפ תוכזב - תוריהמ + לכ תא תללוכה (תינושל-וד) תירבע הנכות איה "₪6-ובלק"
 .לבוקמהמ םיחחא תואמב ההובג ובלקב םיעוציבה תוריהמ םידחוימ תינמז-וב דובעל לכות .תחא הנכותב - בשחמב םיצופנה םימושייה
 תדחוימה חותיפה תקינכט !ו!דחא טקסידב לכה - תויטקפמוק + םהניב ץופקל ,םינוש םיגוסמ םיכמסמ לש לבגומ יתלב רפסמ לע
 תוחפ לש דחא ץבוקל םיעוציבהו המצועה לכ תא סוחדל הרשפא לכ .וגוסל רשק אלל ינוויכ-וד ןפואב ךמסמל ךמסממ םינותנ ריבעהלו
 ןשי אד לע וליפא בשחמ לכ לע תדבוע 56-ובלקש ךכ 200א8-מ .תוהיהמבו תולקב תאז
 .דיינ בשחמ לע הדובעל תילאידיאו חישק קסיד אלל :פ0-ובלק תונורתי
 האוושהב םג ,המצע תוכזב הקזח ובלקב תכרעמ תת לכ - המצוע < אלמ םואתבו תינמז-וב תודבוע ובלקב תוכרעמה יתת לכ - בוליש 6%
 .םיעוציב לע םירותיו ושענ אל בולישה תורמל תודדוב תונכותל .תיברימ תויחונל הדיחא הדובע תביבסמ תונהל תורשפאמו
 הגיצמ ובלק .ךתדובעב תולוקו תונומת בלש - הידמיטלומ % דחוימב רצק דומילה ןמז .דיימ ובלק תא לצנל לכות - תויאדכ %
 העימשמו הטילקמ ובלק רוביד סיטרכ תרזעב .ש6% יכמסמ הסיפדמו .תוכרעמה "תת ןיב אלמה ןוימידהו תודידיה תוכזב
 וא ללכושמ םיכמסמ ןויכראל ךבשחמ תא ךופהל לכותש ךכ תולוק רתוי הלוע ובלקל תוליבקמה תודדוב תונכות ףסוא - ריחמ %
 .המכח הגוצת תכרעמכ וב שמתשהל ף 5290-וניה האלמ ובלק תכרעמ ריחמ ,51,500-מ
 רבלקה תא דמלל תרשפאמ - הקזח ורקמ תפש + | | [) ₪ .דבלב
 רוציל ,יטמוטוא ןפואב תובכרומ תולועפ עצבל םו ומכ תונכות םע "תרבדמ" 6-ובלק - תוחיתפ %
 םושיי ללוחל וליפא וא םיישיא םיטירפתו תודוקפ ו םינותנה לכ ךכו ,סוטול ,00886 ,ןייטשנייא
 .אלמו רוגס ]| / ה ] .ובלקל "םיפוקש" ךלש םינשיה

 1 ביבא-לת 40 סנייר 'חר.05-5250207 .סקפ 05- 5222915,5241041.ל0 מ"עב םיבשחמ ורקמ יתורש תיביס



 ולכי ןאסוו/סז!₪ תכורעתב םירקבמה תונולחה תמחלמ לש הקיטקטה
 דחוימב ,תשר ימאתמ ךיא בל םשל

 רצומל וכפה ,טנרתא ימאתמ

 תונורתפ .לוז יייטידומוקי*

 בורקב ועיפוי דיחי-בבש-לע-טנרתא

 הללכהה זאו ,ק6 לכ לש םאה חול לע

 דרפנ יתלב קלחכ תוירושיק לש

 ק6 תמרופטלפ תא השעת הלעפהה תכרעממ

 הכ דע ופידעהש סינוגריאב סג ,שבוכה בולישל

 . סחיב 76 תרמוח לש ריחמה ןורתי .שוטניקמ
 24 איה \אותוסואפ [סז \שסזאקזסטק השדחה הלעפהה תכרע

 קשממב רעפה תריגס סע דחי שוטניקמל
 ,תללכומ תוירושיק וישכעו ,יפרגה שמתשמה = הדר י"ל .הנבהה-יא הבר ויבגל טפוסורקימ לש רצומה

 .םיקסעה סלועב לפא תא גורהת אא תותשרב תרערועמ יתלבה הטילשל לבונ תא השעש

 לע םויאה סע דדומתהל םיחמש סניא 4₪800-ב הירבחהו התוא בהאוי אל

 וישכע ,60:א411, לרוגל םיששוח סוטול םג .םהלש 1.4אוט5זוס-ה

 .הלעפה תכרעמ לכ סע םניח ינורטקלא ראוד תכרעמ תקפסמ טפוסורקימשכ

 לש תוכומנה תוגילב תורבחה הניא טפוסורקימ לש תיתימאה הרטמה לבא

 ןנוכתמ אוהו תנווכה לע ילאקס ןהו'ג תא םש סטייג ליב .4קק6 אלא ,6

 לע סירצויה תויוכז ןיינעב טפוסורקימל הביצה וזש רגתאה לע לפא סוקנל

 .\שותנטסשפ קשממ

 תא ילאקסל חכשי אל סטייג לבא ,טפוסורקימ תבוטל קספ טפשמה תיב

 ןוסא תויהל הלוכי התיה האצותה העיבתב לפא החילצה ולש ,הדבועה

 איה (וא\ש) /ותשסואפ (סז \ץסזאקזסטקפ .\/ותססוא<פ לש הרובקו טפוסורקימל

 .לפא לש ייהפצוחייה לע רזג סטייגש שנועה

 ןושארה דעצהו סויאל השידא אל לפאש ןבומכ

 = םילוז םיבשחמ לש הרדיס רורחיש אוה

 הוק יד - רבדה םא קפס לבא ,א[גס 6ח0ח03 םיארקנה

 םיקסעה סיסבב ףחסה תמגמ תא רוצעי

 ,רבד לש ופוסב .לפא תביבסל םיבייוחמש

 אל סלועמ ייהנקתה תולקייו ייהלעפה תולק"

 תעצהל השקביי טרפממ בייחמ קלחכ ועיפוה

 לנא .םסרפ יקסיע ףוג אוהש הזיאש ייריחמ

 -> רזגמל לפא תוריכמב תיטסרד הדיריל הפוצ

 0" .יקסעה

 םישדוח ךשמב .תוששוגתהה תריז לע ואת העיפוה רהמ המכ בל ומיש

 לש המחלמהו ואוח 32 קשממ ,\/ותוסא5 אד לע ורביד סלוכ םיכורא

 ל רש לש תרושקתה לדומל המצע תא םייא תהל לכו םידשה יחסכמ ומכ הריזל תצרופ ואש םואתפ .05/2-ב טפוסורקימ

 : הטי אוה ,ירשפא רבדה יכ םאו ,טפוסורקימ הנכות יתבמ ןופלט תוחיש לבקל ולחה הידמה ישנא לכ .חכשנ ראשה

 2- חותיפל הטוותה איהש לולסמהמ מבי תא ןבומכ ללכנש ,טפוסורקימל שדח יטסטנפ לודומ לש הריכמ לע ועידוהש

 .הלש הלעפהה תכרעמ הנווכ ךותמ הרידא המצוע לש הליה ואתא-ל הנוב טפוסורקימ .ו/ א-ב
 .תידיתעה הלעפהה תכרעמכ התוא גיצהל

 ו םג תרקונס הסינכמ טפוסורקימ ,תעב הב

 ךרטצת 05/2  .מבי - השדחה התביואל

 לצנל ףוס ףוס החילצמ טפוסורקימ ,ףוסבלו
 ,- הב ,1,גא אוגתגפטז תנכותב הלש העקשהה תא ,\צותשסש5 3.1 ישמתשמל לכמ רתוי רסח היהש המ .לפא הראשנ הרטמהו

 2 ו החלצה אלל ךא ,קדצב התאגתה הכ דע איה תויתרושקת תפסוה .תינבומ תולתרושקת אוה ,שוטניקמ ישמתשמל סחיב

 \ טפוסורקימ לש היתווקית .תפחוס תירחסמ ןיב רעפה לע ,רחא רבד לכמ רתוי ,רשגת הדובעה תביבסמ דרפנ יתלב קלחכ
 . קושב לבונ לש החלצהה ידי-לע לאל ומשוה לואשל לוכי התאש רתויב תולישכמה תולאשהמ תחא .שוטניקמל 6
 תפקוע ואת סע .תרושקתה תותשר לודג םישמתשמ סיסב שי תרושקת תשר וזיאליי איה םיבשחמ החמומ
 ןתמ ידי-לע השעמל ,לושכמה תא טפוסורקימ תנקתומ איה יכ הדבועה םצעמ ,א קקוטדגוא איה הנוכנה הבושתה .יינרתויב
 תורחאו לבונ יכ סנמא ןוכנ .הלעפהה תכרעמ תא שכורש ימל םניחב תשרה .רוציה וקמ אצויש שוטניקמ בשחמ לכב

 תושרודה הלא ,י'תודבכייה תותשרה קוש תא תרשלו טולשל הנשמה 8880
 לבא ,ואתש לש תיסיסבה תלוכיל רבעמ הבחר השירפו סיהובג םיעוציב

 תונכותה סלוע לש ןיערגב טולשל התרטמ תא שממת טפוסורקימ ,הדבועה תא ילאק סל חכשי אל סטייג

 ו התיה האצותה העיבתב לפא החילצה ולש

 .תותשרה תנש ןכא היהת 1993 יכ הארנ טפוסורקימל ןוסא תויהל הלוכי

 ./וחשסו לש הרובקו

 ( לש ) נמס טז ספוט

 רזג סטייגש שנועה איה

 .לפא לש ייהפצוחייה לע
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 הלעפהה תכרעמ .השדחה 2
 ךלש ישיאה בשחמל רתויב הקזחה

 בשחמל תחא הלעפה תכרעמ תרכה סויה רע םא
 חיטבמו שדח ,רחא םלוע ךינפל חתפנ התע ,ךלש ישיאה
 .05/2 - 20 :רתוי

 םיבשחמה םלועב השדח "היח" איה השדחה 2
 לכל המיאתמה המצוע תבר הלעפה תכרעמ .םיישיאה
 הבחרה םושל אלו 005-ל המוד אל .(386) ישיא בשחמ
 ,לשמל ,\\זח6סיאפ ומכ ,05 לש

 המאתהבו ,ךלש ישיאה בשחמה יעוציב תא תרפשמ 2
 ,ךלש קפסהה תא םג

 הלעפהה תוביבס לכ תא תולקב תבלשמ השדחה 2
 .208-מ רתוי הברה לבקת - 005 ךל שי םא .תומייקה
 הברה הארנ קפואה וישכע - \/וח0סוצ ךל שי םא

 .קוחר רתוי

 ןיב היגולונכטה ירעפ לע רשגל היונב השדחה 2
 תא ץירהל תלגוסמ השדחה תכרעמה :דיתעל הווהה
 ,05-ל רוקמב ובתכנ םא ןיב םימייקה םימושייה
 תרמשנ הנכותב ךתעקשהש ךכ ,05/2-ל וא וח0-ל
 .דוביאל םיכלוה םניא תעקשהש םיברה םיפסכהו

 < :המצועה לכב ךלש תונכותה תא ץירת השדחהה 2
 התעמ היהי םייק םושיי לכ .רתוי בר ןוחטיבבו רתוי רהמ
 .רתוי ןימזו ליעי

 03-6978627 םיחתפמו םיועמתשמל 05/2 יאשונב עויסל דחוימ וק

 < -יישפ

 03 ד9| צא / רבוד ךילירפ יקסבשר]

 הניסח ךלש בושחמה תכרעמ תא תכפוה השדחח 2
 תכרעמה ראש ,לשוכ דחא םושיי םא םג .תואיגש ינפב
 .ויתובקעב סורקת אל

 םיעבוק םיחמומהו הרקוי יסרפ הרצק ,השדהחה 2

 זאמ םיבשחמה םלועל הרקש רתויב בוטה רבדה איהש

 .ישיאה בשחמה תאצמה

 םגיח המגדהל ןוטילקת תנמזהל
 .03-6978906 'לטל רשקתה
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 ךכ לכ םיבושחה ,םינטקה םירבדה

 הלא ,םינטקה םירבדל הבוט הנש התיה הפלחש הנש
 סג וניארש ןבומכ .רתוי םילקל 6 םע םייחה תא םישועש /

 ,\רהגמ 66 תוריהמב כא2  ומכ ,"תולודגיי תושדח המכ
 תיטמרד הדיריו המישרמ תינועבצ הגוצת תלוכי םע תרבחמ יבשחמ
 ונאש םירבדה סה תמאב ןיינעמש המ לבא ,םיבשחמה יגוס לכ לש םיריחמב
 תיברמ ומכ ,הזה ןוילגה .םיבשחמל ,ץוחבמ סירבחמ וא ,ךותל םיעקות
 תנש לש ייםילודגייה םירצומל םיסרפו םישיילצב אלמ ,הנשה ףוס ינותיע
 חוכשל םיטונש הלא ,םינטקה סירבדה לע אקווד רבדל הצור ינא .2
 לומ לטניא ,מביו טפוסורקימ תומחלמ לש תיתרושקתה המוהמב םתוא
 .תורגבתהה ליגל ועיגה ילואש טע יבשחמו םיקחמה

 ידי-לע .זתוטזפסו 628-74, אפס לש 60-80%-ה ןנוכ איה הבוט המגוד
 ןמז תא תיתועמשמ הרוצב רצקל אמ6 החילצה בוביסה תוריהמ תלפכה
 טקשב .זיגרהל ךורא אוה יכ רשאי םירוטילקתב שמתשמ לכש ,השיגה
 לש קושה זכרמל וברקלו 60-80 לש תוישומישה תא םדקל אמ6 החילצה
 .בושחימ ירצומ

 .הנשה בוש תאז התשע דאס 55165 תרבח ,0-8סאו ופורפא
 תתדמצנה הנטק הספוק ,1א1תו5051 םאתמה תא הרבחה הגיצה הרבעש הנשב
 יננוכ ןוגכ ,8051 ירזבא וילא רבחל תרשפאמו ,ם6 לש יליבקמ רעש לכל
 הנשה .ומצע רעש ותואל תספדמ םג רבחל תלוכיב עוגפל ילבמ ,םירוטילקת
 יונב םאתמה) יטנגלא רתוי דוע ןורתפ ,אוותופ51 ?וטפ תא הרבחה האיצוה
 קובקב ראווצ ללכ ךרדב הווהמ יליבקמה רעשה) םיילפכ ריהמו (לבכה ךותל
 .(הידמיטלומ ימושי שממל תלוכיה תא עונמל לולעש ,8051 קשממב

 תרבחל (8081 ימאתמ תינרצי) א ק1₪6 ןיב הלועפה ףותיש ,5081 ופורפא
 ,ק6-ל 5081 ירזבא רוביחב תמיוסמ תויפשל ףוס ףוס איבהל יושע 60
 תא לרוקו רתויב םיבוטה םימאתמה יסיטרכ תא תרציימ קטפדא
 רצייל הקיספמ לרוק ,שדחה םכסהה תחת .רתויב םיבוטה סירביירדה
 םינושאר םיפתושמ םירצומ .לרוק לש הנכותה תא ץמאת קטפדאו הרמוח
 רבחל ;8651 לש החטבהה תא תמאב שממל לכונ ילוא זאו בורקב רוא וארי
 סאתמ ותואל ,םינוש םינרצי תרצות ,םינוש םייפקיה םירובא העבש דע
 .דובעי םנמא קסעהשו

 יטפוא קרוס ,50תא/366ז 2 םע םיקרוסה קושב הכיפהמ הללוח 10%
 24 עבצ קרוס לבקל לוכי התא םויכ .םיהדהל ךומנ ריחמב תמאב בוט
 דעצ ,(בייהראב רלוד 1000-מ תוחפ) יטמורכונומ קרוסל המוד ריחמב תויביס

 המ שנ הטוקםקת התה ק חקק הצתה ההשהההשה-הההקמהו/ההוקמהההפ

 לע אקווד רבדל הצור ינא
 םתוא חוכשל םיטונש הלא ,םינטקה םירבדה

 תומחלמ לש תיתרושקתה המוהמב
 .מביו טפוסורקימ

 עבצ לש אלמ בוליש לש ןוויכל לודג

 .תידרשמה הביבסב יתוכיא

 תויוחתפתה יתש וניאר תוספדמב

 לש ההובג הנחבאל רבעמה :תובושח

 ףד לדוגלו שטניאל תודוקנ 0

 .(מייס 43%28) שטניא 11817 לופכ

 םיכמסמ תורציימ תושדחה רזיילה תוספדמ
 ,לופכ ףד לע ךרוצה תדימבו ,סופד תוכיאב
 תוכיא רובע ונמלש רבכמ אל דעש ריחמב
 איה דרקפ-טלויה לש 135661 4 .תיסיסב
 הנוכתל ההובגה הנחבאה תכיפהב הצולחה
 תידרשמ רזייל תספדממ לבקמ התא התוא
 .היתובקיעב תוטעוש רבכ תורחתמהו ,הליגר
 קחדהל ודעונ שטניאל תודוקנ 300 תוספדמ
 ףילחתכ ,ריחמל דחוימב םישיגר םימושיל

 .תוכיס תוספדמל

 תוספדמב םייתנש ינפל ,הצולחה התיה 05
 ק8-2200 תרדיס סע ,תוריהמ (43) לופכ ףד
 ףסכ זא ולע תולודגה תוספדמה לבא .תנייוצמה
 ,0א!5 הנשה .רלוד 12,000-ל 10,000 ןיב ,לודג
 תוספדמ וגיצה תורחאו קפמוק ,סטקדורפטאד
 סג תושדחה תוספדמה .ריחמה יצחב לופכ-ףד
 לדוגב) תוריהמ תויתקלחמ תוספדמכ תושמשמ
 ההובג הנחבא ,תומגמה יתש בוליש .(ליגר ףד
 .הבורקה הנשב ןיינעה זכרמב דומעי לודג ףדו

 .ףחוס היה הריהמ תרושקתל רבעמה םג
 הינשל תויביס 14,400-ב רשקתמש סדומ-סקפה
 איה רתוי יטיא םדומ תשיכרו ,ינקיתל ךפה
 .תטלחומ תועט

 לש םידילקה חולב הביקע רודכ לש הללכהה
 .חבשל היואר תוחתפתה איה תרבחמ יבשחמ
 ויה קפמוקו מבי לש םינונכיתה הכ דע
 רודכו םויה קחרי אל ךא ,רתויב םיחלצומה
 בשחמ לכמ ילרגטניא קלח היהי הביקעה
 ,(ות6סי-ל המרופטלפ תויהל רמינתמה תרבחמ

 ימל תקתרמ היצפוא אוה 635 2000 לש 113008006 ןוסקנפה בשחמ
 שמתשהל הברמ ינאש לככ .תע לכב תמאב תאשל ןתינ ותוא בשחמל קוקזש
 בשחמ ןיבל ןוסקנפה ןיב לבלבל המ ןיא .רתוי ותוא בהוא ינא ןכ וב
 לבא ,הדבכה תידרשמה הדובעה תא השוע ינא וילעש הז ,יייתימאי*
 רשקתהל תלוכיה .קימיג וא קחשמ אלו יניצר רוע ילכ אוה 11ת0800%-ה
 לע תרצי םתוא םיסקפ חולשל וא ,ינורטקלא ראוד תורודשת לבקלו דרשמל
 םע 11008006 בשחמ לש בולישה יתעדל יכ דע ,הבושח הכ איה ןוסקנפה
 .דיינה להנמל ינויח ילכל ךופהל דיתע ריעז סקפ-םדומ

 אלמה וזו 56ץתוסטז סמ ות6 ₪044 רפסה תא לולכל אלש לוכי ינניא ,ףוסבל
 תאצוה רואל ותוא האיצוה .ק6 תרבחב עסונש ימל םיפיטו תוצע שודגו
 .הבוט הנש .פא\פוצ 5



 ןסחאל לובי התא עססוט!6סופא תנבות םע ! ןב
 !! ןמאוו אל .דחא קסיד ךותב היצמרופניא לש הלופב תומב

 :רתוי לבקמ התא 00160188 םע
 ! (םינותנ ידסמב 8 יפ דע) רתויו 2 יפ :ךלש בשחמב (םי)קסידה חפנ תלפבה +
 ! רתוי לודג קסידב ו ךרוצ ןיא :קסידה ייח תכראה צץ
 ! דאמ רקי אוהש שדח קסיד ריחממ רועיש ןיאל ךומנ הנכותה ריחמ :ןובסיח +
 קסידה לע עדימל השיג היהת ךל קר אמסיסב שומיש תועצמאב :עדימ תחטבא צץ
 קיפהל ידכ םהשלכ םדקומ עדיב וא תונמוימב ךרוצ ןיא :שמתשמל ףוקש צץ
 ..דובעל ךישמהל טושפ 000160186 -מ ברימה תא
 ססטפ160188 םע הדובעמ םינהנש םלועב םיפלאה תואמל התא םג ףרטצה

 ,לנוישנרטניא ראווטפוס ןתימ תיבמ ינכפהמ ילארשי חותיפ דוע 8% עדילא
 .םויה דוע ונילא הנפ ,הכחת לא .1989-מ רבכ םלועב קוושמה

 מ"עב לנוישנרטניא ראווטפוס ןתימ דאו
 52392 ןג-תמר 11 לגליגה 'חר ] \ ₪ :
 (םיווק 6) 03-5796111 :לט ()] < א (

 05-5795ווו:סקפ 1 \צ / 4

 .תורחבומה םיבשחמה תויונחב גישהל .מ*עב תינלכ ,מ"עב תבשחמ :םישרומ םיקוושמ
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 יו דחמב תעהל
 ₪ =צע שדד

 עיתפמ ריחמב תספדמ ןיוות ₪3 סב6<בםכ דספהוהה
 | 4850.)שד תוספדמ 600-ח0ו/

 .325 | 560 תוריהמ
 .םלועב תובוטהו תוצופנה = | ,שוטניקמ ,! \םדסמ ₪8. ,60. םע הדובעל

 ,עבצו רוחש ויד תקרזה תוספדמ .6שא גוסמ הדובע תונחת

 ,ינועבצו ונומ םירנקס
 ויד תקרזהו םיטע יניוות
 חס שש0דח4 יבשחמ

 360 סמו - רזייל תוכיא
 תיטמוטוא הנזהב 4-42 םילדג

 40010080 -ל תומיאת
 051 50701 -ו 1001 :תויורשפא

 שוטניקמ ,יליבקמ ,ירוט רוביח
 69 .הדובע תונחתלו

 .04-527354 .סקפ ,04-515777 .לט .61 תואמצעה ךרד - הפיח | !תושו
 מ''עב .03-5610627 .סקפ 03-5612079 .לט .31 ךבילרק בוחר-ביבא לת
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 1993 תנשל - שאה בשמש 4 0 - ב
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 תרמצ ירבכע
 רשפאמ .יתוכיא יטוחלא רבכע

 לש חווטל דע בששחמה םע הדובע

 .ןימאו קייודמ 4004000 .ימ 4

 רבכעה - ! 060 9

 קיודמ ,ןימא .ןעוצקמל ילאידיאה

 .הלועמ שונא תסדנהב בצועמו

 - וא

 -ל תוליבקמ תונוכת .חיינ רבכע

 הדובע יבחרמל ילאידיא .9

 .םימצמוצמ

 תימלוע תוכיא וודא
 םייתוכיא בשחמ ירזיבא

 ,םיטקסיד :םייתורחת םיריחמב

 ןוסכיאל תואספוק ,םירבכע

 .דועו

 ץפהחמהדוא
 רכוזה טקסידה
 ךרצימ םיטקסיד לש לודג רחבמ

 .םלועב ליבומה הידמה

 םיטקסיד - כזו ןחש 5

 לכל .םיריבס םיריחמב םייתוכיא

 .םיבשחמה יגוס

 גאוסא
 הלועפב עבצ
 , 5 עס עבצ יכסמ תחפשמ

 דע היצולוזרב 14" .םייתוכיא

 תינויגהה הריחבה .%8

 .תלערת/תולע סחיב



 הרישי תורבחתה .רופא ינווג 6 ₪

 < םלרמנש

 0 ודאג א תש 50עאפ 60 וו האפפה
 ינדיה קרוסה . .כ* לוקב לכה
 ריחמב יעוצקמ ינדי קרוס ד א רחבמ ,םילועמ לוק יסיטרכ
 .40000ו דע היצולוזר .יתודלי % 0 םע םיסיטרכ ללוכ .לודג
 ₪ ְ' הטלקהל תומכח תויורעפא
 =------= ,י .הכירעו

 דהאוההה6א
 . 4 םייעוצקמ םיקרוס
 2 % םייעוצקמ םיקרוס תחפשמ
 לא .תוהובג תומרב סדק ימושייל
 106ודם6/:סדסאהא היצולוזר ,קמו =6-ל תוירושיק

 תילטיגידה המלצמה תורשפא ,םיינועבצ ,80000ו דע
 תרשפאמה תילטיגיד המלצמ .תונומת לש תיתוכיא הקירסל

 .בועחמל תידיימ הרבעהו םוליצ

 .בשחמל

 םיבשחמה םלועב םייתוכיא םירצומ

 +-ב נד 3
 [ ה = = ד =

 ,מ"עב (1987) תוכרעמ קתעמ תוירחא םע םירצומה לכ * צופשס 600 ואוהא
 ספ

/ 
 ,15 הטיואלסמ םיחאה יחר :ביבא-לת תורש תאו .יקתעמי' תו

 ...קיתטהל הועק 'קתעמי' ה 03-5616577 .סקפ ,03-5617392 ילט ו הנומת תנע וכ
 ,3 יקסניטוביד יחר :ןורשהו הננער :םיפיבס 0 .בשחמב ראידיו תכירע סיטהב
 .0527913655 ילט ,הננער ןוריג זכרמ = ,/סה רישכמל רוביח תורשפא

 רשגה תמוק ,רטנס ףוגניזיד :ביבא-לת "ו ראדיו תמלצ
 .03-298740 .סקפ ,03-298848 ילט ב

 = .תחא תיזכרמ תבותכ שי יפקיהה דויצל =
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 ךומנ קפסהו ההובג המצוע

 יכ ונבשחש בבשה) לטניא לש סויטנפה ב

 ול ץמאל הטילחה לטניא לבא ,586 ארקי

 לש ינשה רודה ,בכעתמ (ירשפא יתלבסש

 בבשה .זרכוה תרבחמ יבשחמל סיידועי םידבעמ

 בוליש םיאשינה םיבשחמל איבמ 486581, שדחה

 הכומנ קפסה תכירצ ,םיהובג םיעוציב לש

 .ריהמ ואדיול (ידוחי) ימוקמ קיפא קשממו

 ,טלוו 3.3 לש הללוס חתמב לעופ 5. דבעמה

 םיבשחמ .םייתרוסמה םסיטלווה 5 םוקמב

 ןוכסחמ ןושארה בלשב ונהי ותוא וצבשיש

 ,דיתעבו ,םיזוחא 25-כ לש קפסה תכירצב

 סירזבאהו הגוצתה תוכרעמ םג רשאכ

 50-ל עיגי ןוכטחה טלוו 3.3-ל ובסוי םייפקיהה

 .זוחא

 דבעמ םע תאצל הנושארה התיה אל לטניא

 סע גאופ התוא המידקה .טלוו 3.3-ב לעופה

 6- תואסריג םע 6ץחא-ו 386 לש 5%1./ תואסריג

 אל) 48656 תארוק איה ול דבעמה לש צ

 לבא .(לטניא תרדגה יפל 486-ל ךרע הווש

 אלמ 486 דבעמ םע הנושארה איה לטניא

 לטניא ,תורחתמל דוגינב .טלוו 3.3 חתמב לעופה

 דבעמ ללוכ ,יתימא 4860 ןיערג .הלילכמ

 תויביס 32 קיפא ,8א ןומטמ ןורכזו יטמתמ

 .םייפקיה םילגעמב הכימתל ימוקמ קיפאו

 ןוילעה קושה חלפל דבעמה תא תנווכמ לטניא

 קושל ותוא ואיצויש םינושארה סיבשחמה ינשו

 טווח! .וש-ו קפמוק לש 18 16 4255 םה

 םע תרבחמ אוה ןושארה .אמ6 לש טוסקזפקה

 תורחתהל דעוימה ,תיביטקא הצירטמ ךסמ

 ךסמ םע תובחמ יבשחמ לש הנוילעה הגילב

 בשחמ אוה ינשהו ,מביו הבישוט תרצות ינועבצ

 לכל קוקזש ,(גייק 1.8-מ תוחפ) לק-רפוס ,טע

 חונעיפב לפטל מייע 4886 לש תיבושיחה המצועה

 השמימ לטניאש ימוקמה קיפאה .די בתכ

 תדעיימ איה ותוא ,ק0] קיפא וניא 48681-ב

 תוחפ קיפאב רבודמ ןאכ .םייחלוש םיבשחמל

 רקיעב ךומתל דעוימש ,ק] ארקנה ,ינרמוי

 םילגעמה תרבחמ יבשחמב .הגוצתה תכרעמב

 םיעוציבל םישרדנש םידיחיה | םייפקיהה

 שממל החילצה א86 .ואדיוה ילגעמ םה םיריהמ

 גיצת איה בורקבו ,(<רהגמ 20 תוריהמב 1 קיפא

 םירחא םינרצי לבא ,ץרהגמ 25 תסריג םג

 אספ-ו ,טינז ,הבישוט ,קפ11, .םיישקב םילקתנ

 לע םיססובמה םישדחה םימגד לע תודבוע ןלוכ

 ,סץתא לשו) לטנא לש אבה דעצה .21

 אוה (הפוקה לכ לע םירומיהמ תעתרנ הניאש

 םג .(א/2) תוריהמ ילופכ םידבעמל 51. תסריג

 יבשחמב תינתחדקה תוליעפה ךשמת 1993-ב

 .תרבתמ

 ב

 ואדיו יציאמ
 עיגה םייפרג םידבעמ לש ינשה רודה

 יציאמ לש יחכונה רודב םיאור םיבר דועב

 ןונעיר לש היעבל קפסממ רתוי ןורתפ \/ותוסש5

 עיגה רבכ ינשה רודה ,םייפרג םיכסמ לש ריהמ

 ןושארה רודה .רתויו 3 יפ םיעוציב רופיש םע

 ,53 תרבח לש 860911 םידבעמה תא ללכ

 ןלוכ .צ/םודמא לש \/5086-ו 471 לש 8

 ד55א6 וליפא .רתוי ריהמ ,שדח רוד לע וזירכה

 תצאהל תדחוימ תובייוחממל הכ דע הענמנש

 קיתוה דבעמל וא32 תסריג לע הזירכה יות 5
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 .53 ידי-לע םויכ עצומ רתויב בחרה ןווגמה

 לש ,תויביס 24 ,אלמ עבצל הבחרה אוה 4

 1:8 !ה+ז6יה%ו0ה

1:5 
 הוזה

2 

 8608056 116 48651 ו-5

 הוסויס (טחס+וסח5 103ח 16 1

 16 םויסס6550ז' 50055107 5

 שמ 60 6ויס6חז 655% 6.

48651 6 

 תושדח תואסריג .866 911 קיתוה דבעמה

 םע הדובעל תודעוימה 805-ו 801 ןה תורחא

 .סיטרכה תויולעב יתועמשמ ןוכסח ךות פאגאו

 תבלשמה ,866 928 איה הריהמה הסריגה לבא

 ןורכזו ימוקמ קיפא קשממ ,שדח דוביע ןיערג

 תרבח .םימיהדמ םיעוציבל עיגהל ידכ צאו

 וב שמתשהל הנושארה איהש ,אטחוססז או6

 תגשהל תנעוט ,890%6 שדחה ואדיוה סיטרכב

 ןחבמב הינשב םילסקיפ ןוילימ 40 ןויצ

 תואצותהמ טעמכ לופכ אוה הז ךרע .\/ותתוגז*

 .6 1405-ב הכ דע ולבקתהש רתויב תובוטה

 אוגח6 32 שדחה דבעמה תא הצביש ד

 טזהמב קא0-ו שוזתגה קעטפ םיסיטרכב

 3 יפ הובג ו/ותתוגא ןויצל ףסונב .התרצותמ

 םיסיטרכה םיכמות ,םדוקה רודה יסיטרכמ

 לש הנחבאב םינווג ףלא 65-ב םישדחה

 ץסשסז ארקנה ,(/שווטא לש דבעמה ,4

 יסיטרכב םינושאר םישומישל הכז 0

 0868[ תרבח לש 6518105 9000 ואדיוה

 הרבחה .ס1גאוסאכ תרבח לש 5טק6ז5גז-ו

 רודה דבעמל סחיב 4 יפ םילופכ יעוציבל תנעוט

 .ןושארה

 םיילמרופ םיקדבמ ךורעל קר ונל רתונ וישכע

 םנמא םא רשאל מייע 26 1488 תודבעמב

 יפרגה קשממה ,הרקמ לכב .תוססובמ תורמויה

 לע תבכעמ הלטמ וניא בוש \\תשסשמ לש

 .בשחמה יבאשמ
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 תושדח תונוכת ללש הלילכמ טפוסורקימ
 205 לש השדחה תסריגב

 תא הליפכמה הלעפה תכרעמ םכמצעל וראת

 ןורכז תררחשמ ,םיקסידה לש יביטקפאה חפנה

 תנגהל םילכ תקפסמו סימושיל רקי א

 בוט .רלוד 100-מ תוחפב תאז לכו - םינותנ

 הליבחה יכ הנימאמ טפוסורקימ :ןימאהל ידכמ

 .התשיכרמ ענמהל לכי והשימש ידכמ הבוט איה

 תסיחד לודומ לש הללכה יכ החוטב הרבחה

 לע היד ןורכזה לש היצזימיטפוא לדומו םיצבק

 תא עיקשהל 205 5 ישמתשמ תא ענכשל תנמ

 .₪05 6-ל החבשהב ףסכה

 רבעב טפוסורקימ לש החבשהה יצמאמ לכ אל

 היתואסריגל 205 4 .הדהאב קושב ולבקתה

 תונוכת ידמ תוחפו םי-םש6 ידמ רתוי .הלשכ

 סע םישמתשמה תא וריאשה ,תוריעסמ תושדח

 טפוסורקימ התארה ₪05 5-ב .תונשי תואסריג

 תוקידבה ךילהת .רבעה יחקלמ תדמול איה יכ

 תודלותב רתויב יביסנטניאה היה רורחשה ינפל

 . תונימזהו םישרמ היה םירופישה ףסוא ,הנכותה

 קווישב שדח ןדיע החתפ ףדמ רצומכ תויונחב

 החלצה התיה האצותה .הלעפה תוכרעמ



 ,\עותנסשמ 3.1 לש החלצהל קר הינשה ,תפחוס

 ןוכתמה לע טפוסורקימ תרזוח 205 6 םע

 .רתוי דוע בחר ףקיהבו

 .רתויב תמסוקה הנוכתה איה םינותנ תסיחד

 הסיחדל תונכותה לש תטשפתמה תוירלופופה

 יכ הדיעמ 5טק6ז8וס-ו 5ו30%6ז 28 21ק/0ח2וק

 ,היגולונכטה תא לבקל םינכומ םישמתשמה

 םהלש קסידה חפנ תא תיביטקפא הליפכמש

 .הרמוחב תיביסמ העקשהל וקקדוי סהש ילבמ

 רזענ םנמא םישמתשמהמ דחא זוחאכ קר םויכ

 עיגמ זוחאה סינעוצקמה ןיב לבא ,הסיחדב

 ,ויז-לפמל םטירוגלאב תשמתשמ ₪05 6 .70-ל

 תונכותל המודב

 .תורחא הסיחד

 אוה ףסונ רופיש

 לודומ

 'היצוימטפואה

 בקע ,ןורכזה לש

 005 לש סליכא

 רזיימיטפואה

 ליעי .אוה שדחה

 ללכנש הזמ רתוי

 רבד ,205 5-ב

 50 ןיב ררחשיש

 טייבוליק 100-ל

 שומישל םיפסונ

 .םימושי

 םישמתשמל

 ןורכזה סיבה

 אוה | ררחושמה

 הדובעל יטירק

 םימושי סע

 ,רזע .תונכותל ןיידע וקקדזי םירחא .םישידח

 .0טפח6660% לש 575/11 ומכ

 הביט ליינה תונוכתה יתשב אצומ אלש ימו

 אוהש יהחא ענכתשי 05 6-ל רובעל תקפסמ

 הלילכה םתוא םירזעה תמישר תא ארקי

 תנגה ,םיקסידל יוביג :הליבחב טפוסורקימ

 תרבעהו (טאפמז,טזמ) הקיחמ לוטיב ,םיסוריו

 .סיצבק

 לש תב תונח סויכ ,כנסההמ תספת\

 םירופישה תמישה .ףצופתהל הלוכי  ,לבונ

 טעמכ ההז ₪05 6-ב הלילכה טפוסורקימש

 ףרסיר לטיגידש םירופישה תמישרל זוחא 100-ב

 - הלש הלעפהה תכרעמ לש 5 הסריגב הלילכה

 ןירדהמל הרשכ הביטנרטלא 58

 םַא- לבא .הנשכ ינפל קושל האציש ,א18-008-ל

 חתנמ רתוי סופתל החילצה הל םלועמ 5

 קר יכ התוכזל רמאי יכ סא ,קושה לש ילוש

 תואסריג חותיפב טפוסורקימ הכישממ הללגב

 . 05-ל תושדח
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 טע ןוטקנפב ישיא בושחימ) תרושקת זכרמ

 השדח הירוגטקב ןושארה תא הפשח 80 תרבח

 םישדחה םיבשחמה :םיישיא םיבשחמ לש

 םישודיחה לכ תא ריעז זראמב םילילכמ

 :תישיא תרושקתו בושחימב רתויב םיטהולה

 ןופלט | ,הילימיסקפ רדשמ/טלקמ

 םיירלולס

 ,(םייטוחלא)

 תירותיא

 ףוסמ ,(יירפיביי)

 ינורטקלא ראוד

 םדומו

 .טע בשחמו -

 לש עונמה

 רשקתמה

 אוה | ישיאה

 ת56-ה בבש

 סטו ,שדחה

 .תרבח לש

 לש -.אדאד

 םימגדה

 סינושארה

 דועב | םייופצ

 םהו הנש יצחכ

 אלל ורשבי

 םגד .דיינה להנמל םיבשחמ לש שדח לג קפס

 דחא גייקמ תוחפ לקוש ,םיינשה ןיב ןטקה ,0

 איה הלעפהה תכרעמ .מי'ס 25א18א2 ולדוגו

 סימושי םע 80% ןורכזב הלותש ,ק6חקסות(

 165 אוה הביתכה ךסמ .םירחא םייסיסב

 יפקיה דויצל םירעשהו (הרואת אלל) ריזחמ

 תדלקמל םיעקשו 0א10ג עקש םיללוכ

 ףיסוהל ןתינ .יליבקמ רעשו ירוט רעש ,תינוציח

 ,ימינפ סקפ-םדומ סיטרכ יסיסבה טעה בשחמל

 לש אוקתגאא קסיד ורקימו ירלולס ןופלט

 .טייבהגמ 20 םע ,דרקפ טלויה

 םיילפכ לקוש (מייס 33א23א3) לודגה 880 םגד

 רזבא אוה םדומה .רוחאמ ראומ ךסממ הגהנו

 .םינשל לדגוה 76014 יעקש רפסמו יטרדנטס

 ירזבאו ינוציח 64 גצמל סה םיפסונ םירבחמ

 64 ןב אוה (היצפוא) ימינפה קסידה .1

 ילוא 50 לש ייישיאה רשקתמהיי .טייבהגמ

 תועומשה ךא ,קושל תאצל ןושארה היהי

 .ןמז ךרואל תודידבמ הנהי אל אוה יכ תורמוא

 םירצומ תוניכמ 06061 /82:0-| דהקפ טלויה

 .ןמז ותואב ךרעב קושל ואציש ,םימוד
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 \ו60 1סז \(וחס5
 דווילוהל תכלוה טפוסורקימ

 0660 (סז טפוסורקימ לש השדחה הנכותה

 הנושארה ילוא איה ,רוציקב (/1כ80) (/ותשסוצ

 -וחה תא המידקמש בושחימה לש הירוטסיהב

 -יכל יסיטרכ אלש .ךומתל הרומא איה הב הרמ

 ואדיו תותוא תכיפהל םישמשמה ,ואדיוה תד

 -ות תליבחב ןאכ רבודמ ,/64 תגוצתל היזיולטו

 ישמתשמל תרשפאמה ,דבלב הנכ

 ואדיו יטרס ךורעלו גיצהל ,ןסכאל \/ות6סופ 1

 .ספ אסא וא חישק קסיד לע םיתרפוסמ

 -וסמ ש1פם0 ,154 קיפא םע 386/486 יבשחמ לע

 עבר) םילסקיפ 1608120 לדוגב ןולח גיצהל תלג

 לש ןונעיר בצקב (והבוגמ עבר א ךסמה בחורמ

 -מב .(היזיולט רדתמ יצחכ) הינשל תונומת 5

 תדחוימ הרמוח לש הכימת אלל ,תורחא םיל

 הרמוח ירופיש םע .תינצפוקו הנטק הנומתה

 בצק תא ןהו הנומתה לדוג תא ןה לידגהל ןתינ

 תדיכלל הרמוחב תכמות םסג הנכותה .ןונעירה

 .ואדיו תומלצממ תונומת

 ינוטרס תריציל הייד תללכושמ הניא צזפ0

 תשמשמ איה לבא ,םילולעפ ירוטע הידמיטלומ

 ק6-ה םלועב ואדיו לש בולישל ינקית סיסב

 תוענ תונומת רגשל תרשפאמ איה .ימוי סויה

 םיטושפ םינוטריס בשל ,ינורטקלא ראודב

 -ופה .םיכמסמל תונומת ףיסוהלו הכרדה רמוחב

 -הו א(6] .הרמוחה תרקבל קשממה ,א/1ַז טמר

 םישענ השירפו הסיחד תוכרעמ רפסמב הכימת

 119 מעב ךשמה
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 ...רפוסה

 ךרוע ,הלדגהל סינתינ סיטנופ

 ןתינה סילכ ךרעמו תואלבט

 .שמתשמה ידי לע המאתהל

 ךרד התיה אל סלועמ

 .ןעוצקמכ בותכל רתוי הלק

 ...ןתינכותה

 אל ךלש 8460 -ה ימושיי

 רתוי בוט םעפ ףא וארנ

 ,=סח(6, /וח0סוש5 ףסוה

 ,םירויצ ,20א65, 885

 !תוינשב תויצמינאו תונומת

 .םימושר סינמיס סניה סירצומהו תורבחה תומש

 דחא לכ

 חותפל לוכי

 ...(עויה

 0845 ימושיל םישדח םייח

 .0-00-881'* סע םינשי

 ,םיינועבצ תונולח

 םיטירפת ,םירותפכ

 .םווח8ק תונומתו

 ...בצעמה

 תונומת תריצי

 ףרהב תושדח

 יבר םילכ סע ןיע

 לע הטילשל ,המצוע

 ...עבצו לדוג

 ...ןובשחה האור

 היה אל םירפס ןוזיא

 .רתוי טושפ סלועמ

 הפיקמ תיסנניפ הנכות

 לכל טעמכ המיאתמה

 .ןטק קסע

 03-6390054 :סקפ ,03-6390055 :לט ,מייעב תוכרעמ ₪08 :ץיפמ



 624 לש תונולח

 ...םיטקייורפה להנמ

 ,םימדקתמ סימתירגולא

 רצומ .תממהמ הקיפרג

 יתודידיה הנכותה

 קושב רתויב ליעיהו

 םיטקייורפ לוהינל

 ביבא-לת ,םידיתע תירק 58160 .ד.ת ,מייעב לארשי 04

 ...להנמה

 ינועבצ לוהינ

 ,ןמו לש

 סיבאשמו ,םישנא

 ,הרבח לכל

 ...הנשה לכל

 ...םזיה

 ומכ יתודידי

 ,ינורטקלא ןוילג

 תוארל ןתינו

 12 דע וב

 םינותנ ידמימ

 ...ןמאה

 שוטיר ,העיבצ ,רויצ

 .תפומ תוריצי לש

 ,24 ₪[ יעבצ סע

 ,881ו לש רופא תלקס

 ...דועו דועו םילכ תבית

239 

 ...ןעדמה ...ל'בנמה

 תלת סיפרג תריצי תויפוקיש תגצמ תריצי

 .תולק ילקב סיידמימ תועצמאב תוינשב

 סיגוס 12-מ דחא שארמ תוכורע תוינבת

 תואמ דועו םיירקיע םסיצבק אובי וא/ו

 .סיממהמ סיטנופו סיעבצ וקרסנש תונומתו םייפרג

 ססוקודפמ 5
5 
 50/שסז6 5טקסזוסז סע 065וטח.



 א א 0 עץ 1

 | תשרה לש תיסיסב הרכה 9

1" 
| 

 תשר ילהנמ תרשכה 9

 תשרב תינכט הכימתו הנקתה 9

 !וא-וס501[ 5
 שצואססו/5פ יסרוק

 םיליחתמל וצואפסשפ 9

 םינעוצקמל שצואססואפ 9

 =אסםו סה ועואססואפ 9

 סמסנשסד =סה \שואססו\פ 9

 סק=וסש =סח ועואססופ 9

 /ופט4ו 84910 9

 :ןויסל םיידוחי תונורתי

 רקובו ברע יסרוק *

 םיסרוק תמאתהל סניח ץועי *

 םיבשחמ תכרדהב ןויסנ תונש 15 *

 הלבגה אלל לוגרית *

 סרוק לע הרזח תורשפא <

 םיכנוח עויס *

 תירבעב רמוח <

 םויס תדועת קנעות םירגובל *

 תוינוגריא םינפ תונמזהל תורשפא *

 םיפתתשמה תא םיכזמ םיסרוקה בור *
 ,קפסה י"ע תנתינה החנהב ,םהב
 סרוקב תדמלנה הנכותה תשיכרל

4 
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 יב 9 למ 'חר .:הפיח
 :ביבא-לת
 03-5616342 .סקפ 03-5621115 .לט

 ,בשחמה תועוצקמ לכב תידעלבה ונתוחמתהב וננורתי

 " 67016 ,24 תידוהי 'דש

 לח

 /א\\(6|3 םחפוסא 5

 - םישמתשמל סרוק 9 ן
 םימדקתמו םיליחתמ |

 - םינתינכותל סרוק 9 ן
 םימדקתמו םיליחתמ |

| 

 תונכת יסרוק

 3% תוכרעמ חות ינו |

 | םימדקתמו םיליחתמל 6 תפש ₪ | |

 םיטקייבוא החנומ תונכתו 6++ 8 =

 קה ססא 40+ ||
 םילהנמלו םינתינכותל תוכרעמ חותינ 9 |

 םיטקייורפ לוהינ 8 |

 הנכות יתווצ ילהנמ חותיפ 9 |

7% 7 

 [ םיסונמו םיליחתמ םינתינכותל ,םישמתשמל םיסרוק \

 .שוטניקמו צג, ג5/400, ק6 יבשחמב תוכרעמ יחתנמלו

 2 ןקתמב םג תישיא הכרדהל םינתינ םיסרוקה לכ

 !םהב קרו

 42432 ,(רטכר תיב) <יקסנלימס חו | :הינתנ
 053-615729 לט

 :יבצ ןב קחצי 'חר :עבש-ראב

 057-2280414 .לט
07 
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 הכרענש םיישיאה םיבשחמה תכורעתב רוקיב ןמוי

 תכורעתב רוקיבב י"ןגוה אליי והשמ שי

 םא דוחייב .םלועב הלודגה םיישיאה םיבשחמה

 ,םיבשחמה סוחתב קסועה ,ילארשי התא

 ,א'יליא לש ןלדוגב תוכורעתל לגרומו

 הניאש תורמל ,ייסקדמוקיי .י'סיפייו סקטויפמוק

 סלועב רתויב הלודגה םיבשחמה תכורעת

 איה ,(רתוי הלודג רבונאהב טיבס תכורעת)

 .תנבצעמ םגו - תקתרמ ,הסומע ,הלודג הכורעת

 תומלואל הגוצתה תומלוא לש םתוכימס

 היווחל סקדמוק תיווח תא תכפוה םירומיהה

 ...תיסנניפו תיבושחימ ,תבלושמ

 הבושח התיה תיחכונה ייסקדמוקיי תכורעת

 םעפה וז .ילארשיה םיבשחמה ףנעל רתויב

 תורבח םיששכל תונמדזהה הנתינ הב הנושארה

 ,םינושה הנכותה יפנעב ןבור ,תוילארשי

 והז .ייסיימואלה םיבאשמה סורופייב ףתתשהל

 ,סקדמוק תלהנה הנגראש ,וגוסמ ןושאר עוריא

 ןודלש לש ותמזויב ,ייפורג סייפרטניאי' תרבח

 .הרבחה לש םילהנמה תצעומ רייוי ,ןוסלדא

 תא לצנל היה ןוסלדא ןודלש הגהש ןויערה

 םישגפמ רוצילו הכורעתה תפוקת

 ןיבל תוילארשיה תורבחה ןיב שארמ-םימאותמ

 תורבח :בייהראב םיילאיצנטופ ייהלועפ יפתשמיי

 םיציפמ ,םימזי ,הנכות תורבח ,הרמוח

 .םיקוושמו

 לע ,ףסכבו ןמזב הכסח אל ייפורג סייפרטניא

 םיבאשמה סורופיי לש ותחלצהל איבהל תנמ

 בושח הנפמ ןמסל היה רומאש ,ייסיימואלה

 הנכותה יתב לש אוצייה יצמאמב רתויב

 ןוכמ ידי לע ףתושמב ןגרוא עוריאה .לארשיב

 .הנכותה יתב ןוגרא ידי לעו אוצייה

 ,ייםיימואלה םיבאשמה סורופיי יפתתשממ דבל

 - התלוכרמ תא תילארשיה היישעתה הגיצה

 לע ןגרואו בצועש ןתיבב - הנכות ירצומ רקיעב

 תוילארשי תורבח הנומש .אוצייה ןוכמ ידי

 וגיצה תופסונ תוילארשי תורבח .ןתיבב וגיצה

 סע הלועפ ףותישב וא ,תיאמצע תרגסמב

 .ינקירמא ציפמ/ףתוש

 סאגו סאלב רבעש שדוחב
 *]הכ וסינ תאמ

 םפממ ינש םוי אפ

 תרבח ,יידנלרוביי לש האישנ ,ןאהק פיליפ

 ןושארה סאונה אוה ,תימאנידה הנכותה

 תיישעת ישאר ואשיש סימואנ תרדסב

 .הכורעתה יאב ינפב תינקירמאה םיבשחמה

 קוחר היה סואנה .בזכא אל ןאהק פיליפ

 "ןאושייל רתוי בורק היהו יתרגש םואנ תויהלמ

 פיליפ .סאגו סאל לייטס ,ינייפוא ינקירמא

 ןווכומ תונכיתיי תשיפתל ומואנ תא דחיי ןאהק

 ינוטרס תועצמאב ,שיחמהו (009) ייסיטקייבוא

 םימשיימה הרמוחו הנכות ימושיי רפסמ ,ואדיו

 פיליפ היה םינוטרסה דחאב .השיפתה תא

 ,ספתנה ,ןעונפואה פיליפ .ומצעב ישארה בכוכה

 לש מייכמה ידי לע ,המכ עדוי ימה סעפה וז

 בשחמה תדיחי .סליגנא סול תרטשמ

 ,007 תסיפתב ,ףיקמ סושי* החתיפ תיתרטשמה

 תחשב לפנ ןאהק .העונתה תוחוד אשונ לכל

 ...ומצעב הרכ התואש

 פיליפ לש ואושל ףרטצה ,הנטק אל העתפהכ

 .תימלועה לטניא לש האישנ ,בורג ורדנא םג

 ומכ שממ ,קיתו יתרושקת בכוכ אוה בורג ורדנא

 לש קחרמש) סישיאה ינש ,ןכאו .ןאהק פיליפ

 וחילצה (סהיניב דירפמ ךרעל םינש םישולש

 - הז תא הז ץוקעל ,בטיה ןמזותמ ןוכרעמב

 םיכסהל סגו - 586-ב סירוחיאה לע רקיעב

 ךלוהה דוביעה חוכ תוכזב ,דיתעה אוה 007-ש

 .ריהמ בצקב לדגו

 ודם ינש םוי

 סורופיי יפתתשמ ,םילארשיל ךורדית תשיגפ

 סייפרטניאיי ילהנמ .ייםיימואלה םיבאשמה

 הקדב ,םילארשיה תא דמלל םיסנמ ייפורג

 תואמל סמצע תא רוכמל דציכ ,הנורחאה

 ,שבלתהל ךיא .סורופב םייופצה םירקבמה

 ,םינאוציל ףלא התיכ .'וכו סיטרכ שיגהל ,םוקל

 "קיצוצ''ה תחיתפ ינפל תועש עבראו םירשעמ תוחפ

 אוה הנומתב ,םילארשיה ןיב המיענ אל השוחת .סורופה

 ,סטייג ליב :ייבושמיימ איסא דיוויד אטבל ביטימ התואש

 -פב ןאכ הארנ , תאז לכב .ייסביטיינל ומכ ונילא םיסחייתמיי

 רש סע השיג .הלועפ םיפתשמ זא ,םיחראמהמ םיענ אל
 הכימ ,ט"מתה

 ןגראמו ,שירח
 ,יסקדמוק''

 .ןוסלדא ןודלש

 ִּש

 28 ימעב ךשמה הקינורטקלאו םיבשחמ תורבחל תיקוויש תרושקתל ץעוי אוה בתוכה *

 ו ו ו יו וו



 מ"עב תוכרעמ ינחובו םיצעוי 3 ₪ 4

 תונכות לש הצפהו-קוויש-הכימתל לודגה זכרמה

 הברדהו קווי הכימתל ךמסומ זכרמ - 68

 = הברדהו קוויש הכימתל ךמסומ זכרמ - [050//'
 אש קוו לע הכרדהו קוויש הכימתל יועאר זכרמ - ואזפק5סהז

 םיבועחמל הכרדה זכרמ - ₪
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 מ רוזחיש

 וותשר

 יע |

 ופה =[
 סאו ואםז"

 31250 הפיח 25252 .ד.ח .טסופ - ק'צ .9 ףלקמ
 04 - 419495 :סקפ 04 - 419393 :ןופלט



 עבצה תא םיאור טקשה תא םיעמוש
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 ,03:6310351-2 - ןונזיד בר :זכרמהו ביבא-לת :(תיקלח המישר) םישרומ םיציפמו םיקוושמ
 * דגימ ,03-721267 - ייא דנא ייא ,01-9670033 - םיבשחמ סר ,03-57947ו1 - םיבשחמ גאב
 - םיבשחמ בית) ,03-9241520 - םיבשחמ .מר ,05:5104031 -םיבשחמ םוז ,8
 םיבשחמ ריתע ,04-531115 - 7.7 :הפיח ,03-7515511 - הנכות תוישעת .ל ל מ ,8
 - םוחר .א ,03-678888 - ח"עב למשח ןיל2 רט ,03-728210 - מ"עב קסא'דמ ,04-410036 - ח"עב
 :םילשורי .06:564004 - רטויפמוק ה)פאדש ,04:913855 - םיבשחמ ןועסמש ,5
 - םיעב בשחמ וב-לכ ,02-513203 - םילשורי ממש ,02-242255 - מ"עב םיבשחמ תייבויפמוק
 ריאמ ,052-952895 - םיבשחמ דל :ןורשה .02-373660 - מדעב סקסיגיד בשח ,90
 -םיבשחמ סוקספ :םורדהו עבש ראב .053-5046573 - הטנינ יבשחמ ,053:825828 - םיבשחמ
 .057:454359 - םיבשחמ ןירוד ,5

 תוטקשה הכיסה תוספדמ
 עבצה תיצפוא םע

 וכבח ּה5פסוחו6
 תספדמ תא תונקל ךל רשפאמה תומלוע שיערמ ידעלב טנטפ
 ,סיכ לכל םיווש םיריחמב רתויב השידחהו הטקשה תוכיאה

 עבצה תיצפוא םע תוטקשה הכיס תוספדמ לש םימגד 3
 .ינרדומה דרשמב םינווגמה הספדהה יכרצ לכ לע תונועה (תוכיס 24-9)

 (תוכיס 24-9) תובחרו תורצ "תוליגר" הכיס תוספדמ לש םימגד 8
 .תיב לכלו קסע לכל תומיאתמה ,תונימאו תוקיודמ ,תוריהמ

 תונורתפ תוקפסמה הקדל םיפד 11-ו 8 רזייל תוטפדמ לש םימגד 2
 תועצבמו דרשמב הספדהה סמוע תא תוריסמו םייתוכיאו םיינשדח
 .קוידו תוליעי םומיסקמבו ןמז םומינימב תיעוצקמ הדובע

 השע ב"הראב יעיבר םדא לכ .קינוסנפ תוספדמב ורחב םיאקירמאה
 .ימלועה ןיטינומה סע קינוסנפה תא הנקו בושיחה תא

 .הפיח ,72-

 ן



 ןוסלדא ןודלש
 תא הוולמ
 הדבנ לשומ

 ןתיבב רוקיבל
 ילארשיה

 ."סקדמוק''ב

 ואם ינש םוי לכ

 קיתע ייןמסרוניי סוסיר סוטמ לש רכומ שער

 תואמ המכ .סייניע םימירמ .ריוואב רסנמ

 וירחא ררוגו הנכובה סוטמ ףלוח ,ונילעמ םירטמ

 ,ןותיעה .דנלרוב תא תראפמה םוסרפ תזרכ

 ימ - סייטה היה ימ ונל ריהבמ ,רקובב תרחמל

 ,ךשמנ ייואושייה .ומצעב ןאהק פיליפ אל םא

 .תירשפא ךרד לכב

 חח ישילש םוי אל

 םיבאשמה סורופיי לש תימשרה החיתפה

 לש םייזכרמה תומלואהמ דחאב י'סיימואלה

 ןולמל דומצה ,סאגו סאל לש םיסרגנוקה זכרמ

 שירח הכימ סיימתה רש :דובכה יחרוא .ןוטליה

 הכרב - קומיצה .הלורוטומ יריכבמ ,זיוו טרבורו

 אישנ ,סטייג ליב רשאמ רחא אל לש הרצק

 הלורוטומ רייוי ,זיוו טרבור .טפוסורקימ

 הלורוטומ לש הירוטסיהה לע רפסמ ,תימלועה

 קלח התיה רשאכ ,הימי תישארמ ,לארשיב

 ךישממ אוה .ןיסב השמ - דחא סדא לש ויקסעמ

 איהש המל לארשי הלורוטומ הלדג דציכ רפסמו

 דחאו םיילארשי םיגשומב קנע תרבח - סויה

 \וחמ םילודגה רוצייהו חותיפה יזכרממ

 הקסע התשע תימלועה הלורוטומיי .בייהראל

 םייפכה תואיחמ לוקל ,םכסמ אוה ייתנייוצמ

 .תורעוסה

 דימלת ןיידע הארנש רדראילימ ,סטייג ליב

 תפילחב תועטב ותוא ושיבלהש ןוכית

 חותיפה זכרמ לש ותמקה לע רפסמ ,''תגלופ"'

 טפוסורקימ םייתניביי .הפיחב טפוסורקימ לש

 .םייפכ תואיחמ .םכסמ אוה ,י'הצורמ

 ,ךרבמ ןוסלדא ןודלש ,ךרבמ סיימתה רש

 םייתעש רחאלו סיקוביחו םיקושינ ,םימוליצ

 .םורופה שגפמ ליחתמ ,תויגיגח דואמ

 סקדמוק

 ולםח יועילש םוי כ

 איה תישארה הגוצתה .הכורעתב ןושאר רויס

 שרגמכ ולדוגש סלוא .םיסרגנוקה זכרמב

 בור .ןאכ תוגיצמ תוירקיעה תורבחה .לגרודכ

 טיבס תכורעתמ לידבהל ,םירכומ תומשה

 תורבח לש ןה תוגוצתה בור הבש ,תינמרגה

 הירוטסיהה בקע ,ןבורש ,תויאפוריאו תוימוקמ

 ורשק אל ,יברעה םרחל העינכ לש המיענ-אלה

 .תיבב תויהל בוט .לארשי םע םיירחסמ םירשק

 ןושאר טבמב :תאז לכב ,תחא הרזומ העפות

 מבימ ץוח - הכורעתב םיגיצמה לכ וליאכ הארנ

 לכב "תונולחיי .טפוסורקימ לש תונב-תורבח ןה -

 וגולה תא םיאור הגוצת לכב טעמכ .םוקמ

 סלועה תא שבוכה יפארגה קשממה לש רכומה

 איהו םכוחמ דעצב הטקנ טפוסורקימ .תוריהמב

 ןתיב לכב טעמכ ,הלש הינתיבמ ץוח ,הפתוש

 ורצומש ןרצי לכ .הרמוחו הנכות ןרצי לש הגוצת

 .טפוסורקיממ קנע טלש לביק יי'תונולח םאותי*

 ריקמ טלוש ןכא י'תונולחיי .המיהדמ האצותה

 טפוסורקימ הלידגה םינתיבה דחאב .ריקל

 תורשע המכ ,הנובשח לע ,הגיצמ איהו תושעל

 ביבס ,אטיב תמרב הרמוחו הנכות ימושיי

 .תימשר הפשחנ אל ןיידעש ,\/ותנס5 אד

 היסכנ לכמ טשפתהל הנכומ תימלועה מבי

 !םזגומ .םייברגהו םינותחתה תא רוכמלו

 הרמוח טירפ לכ ךל רוכמת מבי .אקווד ואל

 .הנקתש קר ,םוחת לכב טעמכ ,תרציימ איהש

 התמסיס וז ,ו/ת6ת צסט דנתא 001 ךדונתא א[

 יטירפ שוכרל ידכש ןבומכ .מבי לש תיחכונה

 תויומכ לע בושחתש יאדכ ,מבימ 0%

 .תוילארשי תויומכ לע אלו ,תוירחסמ

 ופםמ ישילש םוי אפ

 ."םיימואלה םיבאשמה סורופיי סלואל הרזח

 ,סלואה .ריוואב םיאכנ תריווא .רזומ והשמ

 יתייהו טקש ,רקובב ינשערו יגיגח הכ היהש

 רקחתמ ינא !ייהרק המיי .םמוש טעמכ ,רמוא

 סה ,יירבכע דילוה רההיי .םיפתתשמה ןמ המכ

 םישגפמ תורשעל תויפיצה יכ ,רבתסמ .םינעוט

 וכפה ,םורופב ףתתשמ לכל םיילאיצנטופ

 ייהלועפה יפתשמיי בור .החידב טעמכל תואיצמב

 ועבקנש תושיגפל ועיפוה אל ללכ םינקירמאה

 וא היה ,רבד לש ופוסב ,עיפוה רבכש ימ .םהל

 הרזחה תארקל הדובע שפיחש דרוי ילארשי

 ףיפמ שפיחש ינקירמא ןרצי וא ,התיבה

 .חונל אסכ ושפיחש םינוהמת סתס וא ,לארשיב

 םורופה ילהנמ תא םג הקיבדמ םיאכנה תריווא

 רזפל םיליחתמ ולאו ,ייפורג סייפרטניאיי םעטמ

 ושע אלייש םילארשיה יפלכ תויומס תומשאה

 המכ .ייסמצעב םישגפמה תא םדקל רבד

 לע תולעלו שוטנל םימייאמ םיבזכואמ םילארשי

 .התיבה ןושארה סוטמה

 רחאל ,םאיי :םייניב םוכיס תתל הסנמ והשימ

 פורג סייפרטניא לש העקשהה לכ ,םיצמאמה לכ

 ,רוביצ יסחיו םוסריפ לע ואצוהש סינוילימהו

 .השיפתב דוסיה ןמ סוגפ והשמ - לשכנ סורופה

 ".ללכב ןאכ שפחל המ ונל ןיא ילוא ,עדוי ימ

 יפתתשמ .לילכ םישוטנ תונחלושה ןמ המכ

 אוציה ןוכמ ןתיבב הגוצת ילעב םג םהש סורופה

 יוכיס דוע שי םש .ןתיבה לא רוזחל םיפידעמ

 .םיענ אל .סנזיבל

 2םםמ ישילש ם₪י א

 תיתואישנה הטיווסב םילארשיל יגיגח לייטקוק

 ,ןוסלדא .ייסדנאסיי ןולמב ןוסלדא ןודלש לש

 לש ןהילעב קר אל אוה ,רהמ יד ונל ררבתמ

 ביבא/טקדמוק ,ויתס/סקדמוק תוכורעת

 סג אוה ,דועו דועו הדנק/סקדמוק ,(הטנלטא)

 דומצה תודיעווה זכרמ לשו ןולמה לש וילעב

 ינויצ ידוהיו יתימא רישע םע קסע ונל שי .וילא

 תושלחה תואצותה תורמל ,הריוואה.שממ לש

 אל "פורג סייפרטניאיי ישנא .תרפתשמ ,סויה לש

 .רקובב רחמ חרזתש שמשל סנאיצ ונת :םיפרמ

 ומםמ 'עיבר םוי א

 תמועל .םורופה סלואב םימואנ תרדס ,בוש

 םיעיגמ סויה ,םדוקה רקובב םיחכונה תואמ

 םימואנה תא עומשל דבלב תורשע המכ

 םימאונ םעפה .םילארשי סלוכ טעמכ ,םייגיגחה

 יתב דוגיא רייוי ,רוש םרימע :םילארשיה

 ןעדמהו לארשי מבימ ףסוי-רב רוצילא ;הנכותה

 תוכיראב ונל םירפסמ סתשולש .שדחה ישארה

 ,קר לבח .לארשי לש היתונורתי לע הבר

 .םיחכונ אל םה יכ ,םיעמוש אל םיאקירמאהש

 לם יעיבר םוי כ

 תוגוצת זכרמ .ייהנאקיפורטיי ןולמב רויס

 ילב רשפא ךיא .הכורעתב הידמיטלומה

 הגוצתה ימלוא .רשפא יא תמאב !הידמיטלומ
 .םיינועבצו םישעור םיפופצה

 .םיקימיגו םיטרס ,שער הברה איה הידמיטלומ
 דחאש תוארל עיתפמ .רסח אל תמאב םיקימיגו
 מבי .מבי אוה קושב םיירקיעה םינקחשה
 הידמיטלומ ימושיי תורשע המכ הגיצמ בייהרא
 ואל םילעפומ לודגה םקלח .רתויב םיניינעמ
 תותשרב אלא ,סיישיא םיבשחמב אקווד
 בשחמ ינימ םע יזכרמ בשחמ לש תובלושמ
 תרוצתב ,םיישיא םיבשחמ תותשרו 0
 דציכ ,חכוויהל ןיינעמ .תיסאלק ייחוקל/תרשיי
 ןרצימ :וניניע דגנל הנתשמו לוחכה קנעה ךפוה
 ןרציל ,םירצ םייכנא םיקוושמ חרוב היהש קנע



 ,אשונ לכב ,םוחת לכל וקלח תא סורתל ןכומה

 .לאיצנטופ וב היהיש רקיעה

 ופםם יעיבר םוי א

 לש רות ףקועו יאנותיעה תדועת תא לצנמ ינא

 לש ותאצרהל סנכיהל סיווקמה ,ךרעל שיא 0

 דסייש ,סבו'ג ןביטס .א6אד אישנ ,סבויג ןביטס

 -הרפב קאינזוו ןפטס ופתוש סע דחי לפא תא

 .העפות אוה ,1978 תנש לש הירוטסיה

 התיה ,סיידי יתשב ךכ לע םתוח ינאו ,ותאצרה

 הגוה קרש ,תוינואג לש יתימא ןגפמ

 .ןגראל היה לוכי יישוטניקמיי

 וצרהש םישיאה ןיב תוושהל םג היה ןיינעמ

 ,דנלרובמ ןאהק פיליפ :הכורעתה תפוקתב

 םיבשחמה תביטחיי אישנ ןאגירוק טרבור

 ליב ,תימלועה מבי לש השדחה ייסיישיאה

 - םתמועלו הלורוטומ אישנ רשיפ יגרויג ,סטייג

 .סבו'ג ןביטס

 הלוע ,םילוצליצו םיטרס לש "יואושיי םוקמב

 ,ןופורקימה תא לטונ ,המבל סבו'ג ןביטס

 הלוכ לכש האצרהב להקה תא ףוטשל ליחתמו

 .יבשחמ סזימרופנוק-ןונ

 תא סבויג םיקה ,לפאמ שרפש רחאל :עקר תצק

 רתויב ידוחיי בשחמ החתיפש א6א1 תרבח

 (ישאר דבעמ) 68030 הלורוטומ ידבעמ ביבס

 בגא חתופש ,יתרפסה תותואה דבעמ) 56002-ו

 טאמ-רוחש זראמב ןותנה ,בשחמה .(לארשיב

 םימדקתמה םיבשחמה דחא אוה ,יתספוק

 ותוארל הכזנ אלש דואמ לבחו םלועב וגוסמ

 אציל היה רוסא ,םינש שולש ינפל דע .לארשיב

 מייהרבל ,הפוריא חרזמל בשחמה תא

 ששח ךותמ - לארשיל םגו תירוטסיהה

 םיידיל לופית ולש תמדקתמה היגולונכטהש

 !תויטייבוס

 הלעפה תכרעמ סבויג חתיפ ,הרמוחה םע דחי

 קוחשה חנומהש ,א6אַד 5187 ,רתויב תידוחיי

 .דיל הפפככ הילע רפתנ ,יישמתשמל יתודידייי

 .תויתודידיב והשמ ןיבמ ,תושעל המ ,סבייגו

 החלצהו תינוניב תוריכמ תמר תובקעב ,הנשה

 :ךפהמ לע סבוזג טילחה ,סונימ-סולפ הריבס

 השק הנכות-הרמוח תליבח קפסל םוקמב

 הלעפה תכרעמ לש ןרציל טסקנ ךופהת ,לוכיעל

 תונולח...ב הרחתתו תיתודידיו תינשדח-רפוס

 טפוסורקימיי סבג רמא ךיא .טפוסורקימ לש

 יי!םילופונומ אנוש ינאו ,לופונומ איה

 הלורוטומ תביבסמ טסקנ הרבע ,ןושאה בלשכ

 תא דואמ חמשמש המ ,80486 לטניא תביבסל

 ,ינשה בלשב .ךשמהב ךכ לעו ,ןבומכ ,בורג ורדנא

 ,םיבורקה םימיה ןמ דחא לכב שחהתהל דמועה

 סקדמוק

 -3.0 לע תימלוע ללכ הזרכהב טסקנ זירכת

 תוינעל ,הדיחיה הלעפהה תכרעמ א6אד דק

 תטב) עוגפל אוהש לכ יוכיס הל שיש ,יתעד

 לש הינומגהב (תא לילכ לסחל אלש

 .טפוסורקימ

 סבויג ןביטס ךתח ,ותאצרה לש תוקד 50-ב

 תמגדהב - סיגדהו טפוסורקימ תא תוכיתחל

 הלעפהה תכרעמ תא - תימלוע הרוכב-םורט

 .המיהדמ !תויתודידי זרמול שי המ .השדחה

 -טניקרוק תמועל 7508 יקוזוס ומכ תוריהמ

 - רקיעהו .לודומו לודומ לכב !תונשדח .תונולח

 .486-ו 386 יבשחמב יפוד אלל הלועפ

 .ליגר 4858% בשחמב סבו'ג שמתשה ותאצרהב

 דגנל ,סבוג ןביטס חתיפ ,דבלב השחמה םשל

 לש םלשומ יסחי םינותנ דסמ ,שממ וניניע

 לש ינועבצ סוליצ הדש ללוכ ,םידבוע רגאמ

 ןועשה לע תוקד 3 - חותיפה ןמז .דבועה

 סבו'ג ךישמה םינותנה סיסב לע .(תוירחאב)

 עציב אוה תאז לכ .ךותיח תותליאש חתיפו

 טלחומ לוסיח ךותו ,עגרל רבדל קיספהל ילבמ

 ומילא םייפכה תואיחמ .לטאיסמ הרחתמה לש

 לודג לופונומהש קר לבח ,סלואה תא סורהל

 ,יתעדל ,דיחיה יוכיסה .הברהב ונממ קזחו

 ףותישב אוה ,סבוג לש הלעפהה תכרעמל

 .05/2 ןובשח לע וליפא ,מבי םע קודה הלועפ

 ולח יעיבד םוי א

 םינפה ומלענ :אלפו אלפה .סורופה סלואל הרזח

 סויכ היה הארנש המ .תובזכואמה

 החלצה לש סויל ךפה ,ילאיצנטופ ילאפורטסטק

 טעמכ סלוא ,תואמו תורשע אל ,סנמא .הריבס

 תחא תחלצומ השיגפ המשרנ ילארשי לכל

 לאו) םימתחנ אל ןיידע םיזוחו םיקיצ .תוחפל

 תונותיעב םתארקש הלימ ףאל ונימאת

 ,ךכ סג ךא (!הכורעתה תפוקתב תילארשיה

 לש הינפ סג .הריבס החלצהל ךפה ןולשיכה

 ףגא לע תיארחאה ,אוצייה ןוכממ ןמיציר הרימ

 רשאמ רתוי תוריאמ ,הנכותהו הקינורטקלאה

 ! יוכיס שי .לומתא סויב

 ואם ישימח וי

 תופיפצ .הפועתה הדשב תועש שולש לש הנתמה

 םינקירמאה .קדרב ,תולטבתמ תוסיט ,תיארונ

 .התיבה .םיצצופתמ סילארשיה ,םישגרתמ אל

 '99 ויתס/טקדלמוק

 איועב םוכיט
 תויתיצמתה

 םיסרגנוק יזכרמו ןולמ יתב העבש :הגוצח ירזחא

 סאגו סאלב

 140,000 :םירקבמ

 2,000 :ם'ג'צמ

 לכ ,סמאו ינרצי ,םיציפמ ,םיקוושמ :1ש-להק

 .ףנעב והשמ אוהש והשימ

 .עבט ןוסא :תואצמתה

 .תורצמ עדנ אלש :הרובחת

 .דואמ ההובג :תוביבצ

 תותשר ,תוננלח ,הידמיטלומ :םיידקיע םישגד

 ,תונולח ,תויטוחלאו תויסיפ תוימוקמ תרושקת

 סוניטאלפ םוקמב) ייביירדרבואיי לטניא

 ,(קימיג אל רבכ) טע יבשחמ ,תונולח ,(בכעתמה

 ,אד תונולח ,םיינועבצ תרבחמ יבשחמ

 .תונולח ,(סקטסגו הסקקו6) םיטפוטילקת

 רקחמ ,(בושמ) קייגמ :ם'ג'צמ-םילארשי
 ,ראניל ,סקינורטקלא יב-יייג ,םימתירוגלא

 .ליילמ ,סא.יא.יט ,להתנוק ,הקירוי

 .ההובג :רוק'ב תויאדכ

 !רתויב ההובג :הגוצח חויאדב

 טאלג הדעסמ) לכוא ,הטלור ,קיג קאלב :םייוליב

 .תוטב אל סקס ,(הכורעתה ךותב רשוכ

 ,סטייג ליב ,סב+ג ןביטס ,ןאהק פיליפ :'!אוש

 .רשיפ 'גרויג

 .הברה :ילארשי

 .תרכומ :תאצוה
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 םיבשחמ ןוויכ תיבמ תירבע

 סת.
 יכתכ ת/איתרא .ת/ןכ/ת כר

 1!1 םניח סונוב

 6-חסההו
 םיטנופ 250 םע
 םיבשחוממ םירויא 12,0007ו

 000047 ו יס
 9% ,4/%א תיפרו 6 3
 / כה (%אכ 7 קמה [תינ ירו ו ל ו / // 1)

 0 8 . .םייראיא ותו !ר םיִפָרו * .לכה השוע ורד לרוק
 00002 96/% 90/00 * תוןואת/ יפרו כ/000 + השדח הסרגב וישכע
 האיהרא 0)2/1/ ת/ן/את תיירָסס * -9/8/ תור/ק) אפ ,ת/ר/אא יִפרֶ * .רכה ילבל דע תרפושמו
 ה/ק/ ה0/0 יפרו תייכ * ול קוקז התאש המ לכ
 .תחא הנכת תליבחב אצמנ
 תונקל ךרוצ ןיא וישכע
 הנכות תוליבח רפסמ
 רוציל תנמ לע תונוש
 תויצטנזרפ ,םיפרג ,הקיפרג
 יכ תאזו הנומת דוביעו
 ךליבשב לכה השוע ורד לרוק
 םרטש המצוע תבר הליבחב
 .יס.יפה םוחתל םויכ הרצונ

 //6/94 ה1א ת/איאת *
//, /7/8 /8/?--- 

0 

 סת 0 קזוסד0-קגוהוז

 כסת!אא תו/את וכי 70% .24/%א תיק ןוויכ לש תירבעה םע תאז לכ
 [כה ה)/אתכ 1 /תי) כסתאהא הןרקה/ ת/יפ/קי6 ,ם'סק6 תא החתיפ רשא םיבשחמ

 האמ יכר קת כ * תורחאה תויןכ/ תהא ת3א[ םיגכק וכי * תחתפמו תירבעל תונולחה תסרג

 שווא! כר ,ר0/פ * הרס (כ1 ת/ןכ/א תגי( רחכא * םילילמתה דבעמ תא םויכ

 21 ר/00/ הכ3כ 1/0/00 תכראא * .םיקר 6 כר |( א * .תונולח תביבסל "שגד" שדחה
 3 תון/את 6 כר רסס * ה/אתכ 10/01 0079 כה *
 תןכ/תכ הסאיי ר66ה ,ה )את ק/רס *

 60[ /105416-ו ,00 טז דא 408 ףסונב =

 המצוע ,תולעוצקמ ,תוש'ג
 ןוויכ לש ורד לרוק הז

 :םינכוס
 םיי 24 לואש תעבג 'חר ,מ"עב ןורלפ *

 027-3579022 ,557420 ,525181 .לט
 א"ת 5 ריחמ 'חר ,מ"עב פוטקסד *

 05/440591 .לט

 םילשורי 5 ללה 'חר ,תיבויפמוק <

 027242255 .לט

 דנלרטויפמוק <
 :השרומ ץיפמ
 027259472, 05-5573986 ,514214"04 .לט מ"עב םיבשחמ ןוויכ

 0 93420 םילשורי 53063 .ד.ת
 .2 + 027733938 :סקפ 02-733941 :ןופלט
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 ₪  שזאפסוקפ -ל ה - ירצומ <
 תיגולונכט תבשחמ תכאלמ ₪4

 ..שדחמ ליחתהל שרדנ ךניא ותיא - ידיחיה תונכותה לס
 7 םהיניב תיטמוטוא םיבלתשמו םירשקתמ םירצומה לכ

 כ (9 ₪ | ₪

 תחת זאפ 5 1.1 הרודהמ 1-2-3 /
 תויפרג תוגצמו םיפקש תקפהל 205 -ל תומיאתו אלמ דמימ-תלת

 םיימואלניב םיסרפ תורשעב התכזש הנכותה \אזאסס\/5-ל םירבועה 2025 ישמתשמל יעבטו לק רבעמ
 .05-ב םג תלעופ .תיפרג תוכיאו שומיש תולק לע .םתעקשה תא רמשל םיצורו
 1 ,ךרוצ לכל םיפקשו תוגצמ ךידי ומב הנב .תורחתל רבעמ - תושדח תונוכתו שומיש תולק
 ךיתונויער תא "לודג"ב גצה ,(צזאססכט/5 לש םינפוגה לכב) רוקמב תירבע הכימת
 םיביהרמ םיילאוזיו םיטקפא תרזעב םייזכרמ םיבשחמל ןויליגה ךותמ הרישי תוירושיק
 ...להקה תונריע לע רומשו .(סס5 תמרב) םיפסונ /]אס5/\0 ירצומל האלמ תומיאתו

 םורמוח ו

 ו

 0 ו 4 60 : 1
 תומישמו תושיגפ לוהינל ןרדס - ןמוי תרושקת תותשרב ינורטקלא ראוד

 בשחוממו םאותמ ידרשמ ןמוי ךתושרל תרשפאמה ,ינורטקלא ראודל םלועב הליבומה הנכותה
 בלוצ םואית רשפאמה ,שומישל דאמ חונו ויפויב ביהרמ ,הדובע יצבק ,תונומת ,םיפרג ,םיטסקט לש ידיימ חולשמ
 :ללוכ ,ןוגראב םישמתשמ רפסמל םיעוריאו תושיגפ לש .תיברימ תוחונבו ילמינימ ןמזב , םימלש םיקית וליפאו ,םיסקפ
 ,ןונכתל טנאג תוחול ,תושיגפ ןמוי ךתוא תרשקמו םיבשחמה יגוס לכ לע תלעופ 00: |
 .תומישמ ןמויו (ןגייח םע) םינופלט רפס תוימואלניב תותשר ךרד םלועב םוקמ לכל
 .ךלש סיכה ןמויל םאות לדוגב אצת הספדהה .תודחוימ הרמוח תובחרהב ךרוצ אלל
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 04 - 419393 םיצעוי םידע אש 02 - 257248 לארה וגרל וש 03 - 5372929 תינלכ ושש :םישרומ םיקוושמ
 03 - 628628 03- 5751399 םיבשחמ ןויח אש 02 - 259473 03 - 5373986 דנלרטויפמוק וש
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 תלתה רבכעה
 לש ידמימ
05 

 עונל רשפאמ
 .2 ריצב םג

 ג

 טאלב הלודגה הגצהה
 6ס0וס5א/ || 9
 *גרבנרוק טראויטס

 םוי ךרדל יתאצי ינא םג םילארשיה תיברמ ומכ

 .סגוו סאלל ינש םויב עיגהל ידכ ,הכורעתה ינפל

 ותואב ןכש הנובנ הטלחה תויהל החרכומ וז

 סיימתה רש ,שירח הכימ םג ועיגה סוטמ

 .רבעשל הינטירב תלשממ שאר ,תיה דראודאו

 המזגה וא יילודגה שגפמהיי היהת סקדמוק סאה

 םירקבמה ףלא 180 וטילחי ךכ לע ,תימוסריפ

 .ןאכל עיגהל םירומאש

 תלצופמ התיה הכורעתה ,סקדמוקב ליגרכ

 :םיכילומ םיאשונ ביבס תומלוא רפסמב

 סלוא לכב .?וכו הרמוח ,תרושקת ,הידמיטלומ

 \אות6סא8 תוחכונ םע טפוסורקימ הטלש

 תא ףוחדל מבי לש םיצמאמה לכ תורמל ,תצחומ

 םורופיי שגפמ היה הנשה שודיחה .2

 ךכ לע .לארשי הבכיכ וב ייםיימואלה םיבאשמה

 .ךשמהב

 טבוטורק'מ לש הבצה

 יכ הארנ .חטשה תא ופיצה טפוסורקימ ישנא

 סגוו סאלל דנומדרמ לגסה לכ תא ואיבה סה

 טפוסורקימ תא וגיצה םה .הכורעתה תפוקתל

 ,דיתעל ךרדה תרומכו ישארה הנכותה קפסכ

 ,שדח םינותנ דסמ :םישדחה סירצומה תאו

 לבא ,אז לע תוצצה ,הדובע תוצובקל גת

 ןאטש לש רוציק ,אד .תירבע \/ותטסמ אל

 רבכש ,תורכומ תונכותו בוט תיא רג ,6סהתסוספע

 ןמז עבקנ אל ןיידע .בטיה הילע וצר ,הבסה ורבע

 תוחפ הכחנ םעפה יכ הפצמ ינא ךא ,רורחישל

 ,יופצ היהש יפכ . 3.1 תסריגל וניכיח רשאמ ןמז

 טפוסורקימו י'יהדבכיי הקיפרג לע אוה שגדה

 ומיגדיש הנכותו הרמוח ינרצי הגצהל הפריצ

 83 לש יפרג סיטרכ .םיבוטה הבוגתה ינמז תא

 (הרמוחב יאגתוסש5 יציאמ תינרצי)

 הלופכ תוריהמב אז תא גיצה

 הביסה . 3.1 יכסממ

 איה ךכל %
 תוררחתשהה

 ₪08 ילבכמ ₪ .'

 32-ב הדובעו

 .תויביס

 םג הגיצה טפוסורקימ

 םילילמתה דבעמ תא

 להנמ תא ,ואסתס

 סקדמוק

 הרוכב תעפוהו אס, קת01₪607 םיטקילורפה

 דסמה .460₪85 םיחתפמל םינותנה דסמ לש

 םירשגמה 501. ידסמ תונבל םיחתפמל רשפאי

 סינותנה דסמ סג .תונוש הרמוח תומרופטלפ לע

 וזש ירחא טפוסורקימ תטילשל רבעש ,םסאק0

 2.5 ,השדח הסריגל הכז ,תסא 50אג6 תא השכר

 בושו םימושיה סלועב דתי העקת טפוסורקימ .

 הלעפה תוכרעמ לש תיקפסל בשחהל הצור הניא

 .דבלב

 תא טפוסורקימ הגיצה הלעפהה תוכרעמ סוחתב

 תושיר תכרעמ ,\/ותשסואפ !סז \\סזאקזסטק

 ףתשל תרשפאמה (קסז-וס-ק6פ) םלווש-ןיב

 רמאמ האר) תותשר תביבסב תולטמו םיבאשמ

 לש תורחא תוינרציו ,גח₪08 .(הז ןוילג טרופמ

 1.אא .רהזהל תוכירצ ,תוטושפ תושיר תוכרעמ

 לבא ,םיבר ופיצ הל החלצהה התיה אל ן/3תהַפסז

 ןכ הדובע תוצובקל ואותסא5 יכ ענכושמ ינא

 בור .היואר איה הל החלצהה תא שממת

 ףתתשהלו םיבאשמ קולחל םיצור םישנאה

 תא שממל םהל רשפאת וז תכרעמו םיצבקב

 לש םימחה הקיחמ תאצל ילבמ סנוצר

 תנקתה ומכ הטושפ הלש הנקתהה .טפוסורקימ

 םיבאשמב ןוכסחהו דיחי שמתשמל ואות6ס5

 .לודג תויהל לוכי

 םינייקחב החמחלמ| לטניא

 םירושק סניאש תוארל סירבד ויה ,ןכ

 .לטניא התיה ילש האבה הנחתה .טפוסורקימב

 ול אורקל םישקעתמ םיברש יפכ וא ,ייסויטנפייה

 .הגצההמ קלח קר לבא הכישמה רוקמ היה ,6

 תוכל סיקוקז אל ונתיאמ םיבר ,רבד לש ופוסב

 וישכע ונתוא ןיינעמש המו ,שדחה דבעמב סולגה

 .486 לש ןושארה רודה תא חיבשהל ךיא הז

 לטניא לש ףלקה אוה סשתחסזשפ-ה

 ביטומה .סץחא-ו 4אוכ ,םינייקחב התמחלמב

 לש תועצהב ןכתסהל ךל המליי אוה יקווישה

 ידי-לע החבשה םיחיטבמ ונחנא םא םינייקח

 חול לע ול הכתמש עקשל שדח דבעמ לש העיקת

 לטניא לש הלומעתה תא םינוק םישנא .יינסאה

 אל ,תוחפל סבור ,יכ םיחכוש םהש הארנכ -

 לש םינייקחהמ ייסאותיי בשחמ שוכרל םיססהמ

 בוט יוקיחהש וליפא םיבשוח םיברו ,מבי

 !רוקמהמ

 היה לטניא ןכודב רתויב שגרמה רבדה ירובע

 לש בוליש רשפאל רומאש ,זאסמס שדחה בבשה

 ימושי תונבל ןתינ .םימושיב יתימא ואדיו

 תישענ הכירעה לכ רשאכ ואדיו ינוטרסב הכרדה

 ןפלואו 08 םשרב שומיש אלל ,בשחמב

 םייעב סדקתמ בושחימ תרבחב קוויש להגמ אוה בתוכה *

 הגצההו חותיפב הרזע טפוסורקימ .תוטלקה

 .טפוסורקימ לש זסמס תנכות לע העצוב

 תתופ הז בבשש תויורשפאה תוניתב הברהמ

 ךיא וארה המגדהב .םויטנפהמ רתוי תוניינעמ

 ,שדח רצומ לע יקוויש ןוטרס תולקב םירציימ

 .תוריהמב םיעצובמה תומאתהו םינוכדיע םע

 ויה סויטנפה לש חכה תא ומיגדהש תוגצהה

 לש קצומ לדומ לש (אפאסמא1א0) חטש רומיג

 סינותנב ןזומה יפרג ינורטקלא ןוילגו גוסס

 ,יאדווב אוה ריהמ .תוינמ ירעש לשמל ,םינווקמ

 יכ תרמוא העומשה :קושב ותוא הארנ יתמ לבא

 לש ינוציח קיפא סע היהת הנושארה הסריגה

 אוה סויטנפה לש ימינפה קיפאה) תויביס 4

 הסריג לבקנ כייחא קרו (תויביס 64 בחורב

 .תויביס 32 לש ינוציח קיפא םע "486 תמאותיי

 םיביכרה םאה !פא/2 תסריג םג הארנ םאה

 םייתכונ םא תוחול לע םינקתומה םיכמותה

 הרוטקטיכרא סע דדומתהל םילגוסמ

 זייתירלאקס-רפוסיי

 הילצרהמ לארשי לוק

 ןכודב ףסונ תוניינעתה דקומ היה ילארשיה ונל

 תתופש ,דיעזא סיטרכ .ןאגונסח4] 56חו160חט 0

 ידי-לע הילצרהב לנוישנ לש חותיפה זכרמב

 ,ילוק ראוד בלשמ ,ןומר רפוע לש תווצה

 .דחא סיטרכ לע וידואו םדומ ,הילימיסקפ

 סיטרכה ביבס הלודג הגיגח התשע לנוישנ

 סויכש המ תא ודבל עצבל לגוסמש ,שדחה

 תביבסב לעפ סיטרכה .םיסיטרכ ינשל קקזנ

 העדוה ותועצמאב ריאשהל לכי דחא לכ - תושר

 רשאכ ,םדומ תרודשת וא סקפ רגשל ,תטלקומ

 היה הז .ייעקרייב המישמה תא עצבמ סיטרכה

 .הכורעתב רתוי םיניינעמה םירצומה דחא

 .מבי לש ןכודב לקתהל אלש היה רשפא יא

 הלעמל סעו ,תוחכונ ןיגפהל מבי התצר הנשה

 הל התיה חטשב 05/2 לש םיקתוע ןוילממ

 םא תוארל רתונו הבוט איה 08/2 .ךכל הקדצה

 .סתכימת תא הל ונתי םנמוא םישמתשמה

 לש אלמ וק הגיצה מבי ,הימושיו 05/2 דבלמ

 קיפא םעו 164 קיפא םע םיישיא םיבשחמ

 הלימל הכפה תומיאת .(מבי תפשב 4) 54

 םיבשחמה .מבי לש קווישה ישנא יפב הבושח

 תרבחמה דחוימב ,בוט םיארנ םישדחה

 םה ינוגריאה ןיינקל .דחותאקג6 תינועבצה

 .הרמוחה סורטקפס לכ תא םויכ עיצהל םילוכי

 .05/2 לע הססבתה מבי הגיצהש הנכותה

 םע םישדח םיהבגל הפחדנ הידמיטלומ

 ןהב תודדובה תוביבסה תחא ,ט1הזא/:סז\

 לש זאסמס בבשה לש אלמ שומימ תוארל תלוכי

 הב הזחאש ,תושקונהמ הררחתשה מבי .לטניא



 ,וישכע .קס-ה םלוע תא הליחתה איהש ירחא

 סחייתא ,םיצר םימושיה תא יתיארש רחאל

 הנכותה יקפס ןיב .05/2-ל תוניצרב רתיב

 לבא ,05/2 תואסריג הגיצה סוטול קר ,םילודגה

 חכונל ,בורקב הילא ופרטצי תורבחה ראש

 ףתשל התונוכנו מבי לש השדחה תוחיתפה

 .דחא לכ םע הלועפ

 קוחרה תרזמב החטבהה

 ופתתשה ,ןוטליהב ישארה םיסנכה זכרמ דבלמ

 יבחר לכב םירזופמ םיפסונ תומלוא הכורעתב

 וניא 54א05 ןולמ לש סיסנכה זכרמ .סגוו סאל

 הידמיטלומ ירצומ וגצוה ובו ןושארהמ ןטק

 תרזמהמ סיברה םינרציה ןיב .יפקיה דויצו

 וז .םאסאו188 תגוצת יניע תא התבש קוחרה

 קוחרה חרזמב תרציימה תיאקירמא הרבח

 ריחמ םע םיהובג םיעוציב םיבלשמה סירצומ

 ןומטמ םע םיקסיד ירקבב רבודמ .יביטסרטא

 תיניצר הפיחד תתל םיחילצמה (13% 301ו0)

 םיאשונ) םינותנ ידסמלו \ץותטס5 ימושיל

 רופישה תא הניגפה המגדהה .(קסיד יריתע

 הינשילימ 3 לש השיג ןמזמ לבקתמה סיעוציבב

 סינוק סישנא הברה .לופכ סינותנ תהבעה בצקו

 םישדוח ךות םינשינתמש םיריהמ םיקסיד

 םיקסיד רקבב עיקשהל ףידע יתעדל .םירופס

 .ללכושמ ואדיו םאתמב רשאמ ריהמ

 תא יכ תולגל ןיינעמ היה ,ואדיו ימאתמ בגאו

 ,שדח \/ותסופ \?אמ םע 53 החקל הרוכבה

 םיסיטרכ תוארל תלכי ןכוד לכב 8

 רתויו 3 יפ ריהמ) שדחה דבעמה לע םיססובמה

 סקדמוק

 קושה לש ךומנה הצקב .(סדוקה רודל סחיב

 םהילגר תא םיקחוד 01חונ5 10ַקו6 לש םיבבשה

 .גנצו טנדייט תרצות םיבבשה לש

 םייטפוא םיקפידו הידמיטלומ

 ויה הידמיטלומ יסיטרכב םייטננימודה תוחוכה

 סיטרכה .427808-ו 6 דד 8

 ןוטה תא ןתנ ביטאירק לש 500אפ 818

 הרבח .להקה תא וכשמש תוביהרמ תומגדה סע

 תויהל יושעש המ תא המיגדה תחא הנטק

 דילקהל םוקמב .תילוק הלעפה ; אבה טיהלה

 תא עצבי 20-הו בשחמל רבדל לוכי התא

 ןיידע היגולונכטהש תורמל .ךיתודוקפ

 םישנא ,הילותיחב

 לע דוקפל םיחמש

 המ םהלש בשחמה

 .תושעל

 לש םישדח םיגוס

 םייטפוא םיקסיד

 תורבח ידי-לע וגצוה

 םיקסיד .תובר

 ,רתוי רהמ םיבבוסש

 הביתכל סינתינ

 רתוי םילוזו הקיחמו

 ינוס .ונרכהש הממ

 יכ ועידוה קינוסנאפו

 וכישמי םיריחמה

 ,א// אז 1, .תדרל

 םיטקסידה תינרצי

 3.5 טקסיד התארה

 20 םע שטניא

 לכ העידוהו טייבהגמ

 םיאצמנ טייבהגמ 0

 הבוט הרושב .ךרדב

 .יוביג ךרוצל פייטב םישמתשמה ונתיאמ הלאל

 לע לודג םינותנ דסמ לש יוביג םכמצעל וראת

 !דיחי קסיד

 ילארוע'ה םורובה

 ,סקדמוקב תוארל םיבר םירבד ויה ,ןכ

 םגש ינפל תוארל רשפא המכ לבא

 קר יתיצר .יתרגשל ךפוה רתויב ריעסמה

 סלגתהש ,ילארשיה טקפסאב םייסל

 עוריאה .ייסיימואלה םיבאשמה סורופייב

 םירשק רוצייל ולכוי םיניינקש ךכ ןנכות

 היה שירח הכימ .םילארשי םיקפס םע

 םיילאיצנטופ םיעיקשמל ריבסהל ידכ םש

 דעו הבוט תילארשיה הישעתה המכ דע

 קשמה תא דדועל הלשממה הנכומ המכ

 רצרצק סואנל םש היה סטייג ליב .יטרפה

 עודמ ריבסה אוה וב תוקד 5 ןב

 הנכותיי :לארשיב פייומ זכרמ החתפ טפוסורקימ

 ,רתויב םיבוטה הנכותה יסדנהמל הקוקז הבוט

 ריבסהל ךישמה אוה .יילארשיב ואצמת סתואו

 ילארשי זכרמ לע ללכ הבשח אל טפוסורקימ יכ

 םילארשי לש תינומה הרזח הלחהש דע

 ךרדהש הטילחה טפוסורקימ .התיבה לטאיסמ

 תכלל אוה ילארשיה שארה תא לצנלו ךישמהל

 תרשפאמ םסינייוול תרושקת סויה .םהירחא יבש

 םיזכרמ םע םיצבק ףילחהל ילארשיה זכרמל

 םג .תשבי התואב ויה סה וליאכ קוידב בייהראב

 זוכיר העיצמ לארשי יכ ןייצ הלורוטומ לייכנמ

 ךכ לכ .ההובג המרב יסדנה חוכ לש ןייוצמ

 .ונתוא ץירעהל יתלחתה יכ דע תוחבשת הברה

 הנשה הכורעתה יכ ורמא םיבר סקדמוק ינפל

 180,000 !התיה איה .הבושח היהת סגוו סאלב

 הרמוח לש אבה רודה תא תוארל וכז םירקבמה

 ןמז המכ איה הדיחיה הלאשה .הנכותו

 ,תינכדע היגולונכטכ ובשחי וניארש םישודיחה

 סתוא ונשי רתוי דוע םיריעסמ םישודיחש דע

 .תע סרט

 קסיד רקב
 ןומטמ ץאומ
 .וסמוש לש

 תרושקת
 תגלושמ תילוק
 תוושקתב
 םיבשחמ
 תכרעמב
 ב

 תרבח לש
 וז



 במ

 ו
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 תיתצובק הדובעל

 תכורעת תארקל רתויב הריעסמה הזרכהה ילוא ,(גתשסוא5 101 \/סזאקזסטפ

 תביבסל טפוסורקימ לש ירלופופה יפרגה קשממה תא הביחרמ ,הנשה סקדמוק

 (ץםתא-10-קתשםא םיווש ןץיב תורשקת .תימוקמ תרושקת תותשר

 \בשל טפוסורקימ הצור התוא םיתווצב הדובעה תרגסמ איה אד א0)

 ינורטקלא ראוד ,(כס₪) תימניד םינותנ תפלחהב תתשורמ הכימת סע .תונולחב

 .תללכושמ (801100111א0) םינמז תוחול סואית תכרעמו

 -תה תכיפהל ךרדה תא התארה ,שוטניקמ יבשחמל הלעפהה תכרעמ םע ,לפא

 -ומ לפא לש תויצולחה סויכ .ישיאה בשחמהמ דרפנ יתלב קלחל תויתרושק

 םיבשחמ הב המרל דרי תשר יסיטרכ ריחמ .26 לש תיפרגה הביבסל תקתע

 -סה הלעפהה תכרעמש ןמזה עיגהו ,יטרדנטס תשר םאתמ םע םיקפוסמ םיבר

 תכרעמה .המגמה תא ףקשת (טרדנטסל ךופהל הסנמש וז תוחפל וא) תיטרדנט

 תביבס תסיפת תא תגזממ איה - הז תא קוידב השוע טפוסורקימ לש השדחה

 4 .תיפרגה הדובעה תביבסמ ילרגטניא קלחכ תותווצב הדובעה



 רבעמה ,(/ותוסא5 3.1 לש שמתשמ התא סם א

 רנלא (\אגת6סואפ [סז \/סזאקזסטקפ) \/\/ תביבסל

 -ימ .יפסכה רושימב םג יטמוארט תויהל רומא

 ועאא תחבשה תללוכה הליבח העיצמ טפוסורק

 אל דע .רלוד 549 ריחמב תשר יסיטרכ ינשו

 תרושקת סיטרכ לש ריחמה הז היה רבכמ

 .דיחי

 תביבסל רבעמהש ,ךכ השענ ושתא לש ןונכתה

 אל םלועמש םישמתשמ וליפא ליהבי אל תותשר

 תיטמוטוא איה הנקתהה .בשחמל בשחמ ורביח

 -הל תושורדה תונוכתה לכ תא תללוכו ןיטולחל

 -בק ףותיש .ןימי לגרב תשרב םייחה תא ליחת

 םייפקיה םיבאשמ ףותיש | ,ינויוויש םיצ

 ץוח תרושקת ירזבא סג ךא ,רקיעב תוספדמ)

 -יקו (סכמ) תימניד םינותנ תפלחה ,(םייתשר

 םירזופמה םיצבק ןיב (018) םיטקייבוא רוש

 -על ןומזת תכרעמ ,םינוש םיבשחמ לע תשרב

 -מו ינורטקלא ראוד תכרעמ ,תיתצובק הדוב

 תוירקיעה תושירה תוליבח לכל תרושקת יקשמ

 צ/ות6סש5 3.1 קשממ ךרד םישיגנו םיינמז סלוכ -

 .עודיה

 -בא לש םיטנמלא תללוכ הניא \אא-ש תורמל

 הנושארל ופשחיש ,םימדקתמ תשר לוהינו החט

 ,תידיתעה אז תסריגב קר טפוסורקימ ידי-לע

 תוטושפ תשר תונכותב תורחתהל הלוכי איה

 10ו 4808 לש 1/0 ומכ ,תוירלופופו

 אלל שומיש תולק לש בולישה . 5ו₪ג לשאמז-

 -הו א6\/ג6-ל תינטלומיס תושיגנ ,םידקת

 תא דימעי ,טפוסורקימ לש תיקווישה המצוע

 -הה לומ תוננוגתה תדמעב םינטקה םינרציה

 .\שאא לש תורעתס

 תשרה בחור לכל 5

 תותשרל הנושארה הלעפהה תכרעמ איה \/א

 -יד םינותנ תפלחהל האלמ הכימת תקפסמה

 קוידב ,תשרב םיליעפה םימושייה לכ ןיב תימנ

 יתשר פס סע .בשחמ ותוא לע וצר םה וליאכ

 ינורטקלא ןויליגמ םינותנ ןיב רושקל רשפא

 בשחמ לע ךרענה ךמסמל דחא בשחמב לעופה

 -ממ םייפרג םיטנמלא יפוסה רצומב ףבשל ,רחא

 יעיבר בשחמל לכה תא ריבעהלו ישילש בשח

 תעברא וליא לכה .תינחלוש רואל האצוה ךהוצל

 ו/וח6סאפ 3.1 ךסמב תונולח עברא ויה םימושייה

 -יש רבוע והשלכ םושיי לש רוקמה רשאכ .דיחי

 ינורטקלאה ןויליגב םיירפסמ םינותנ לשמל ,יונ

 םימושייה לכל קתעוי יונישה ;םיפרגה עבצ וא

 .תימניד םינותנ תפלחה ידי-לע םירושקה

 תועדוהה חול תסיפת הבחרוה \צתא-ב
 םהב- 01וקט0ג:6 - םידומע-בר רפסל (011000810)

 ידי-לע עוציבל םינתינ םישמתשמ ףתשל ןתינ

 ג תדחוימ הקבדהו הקבדה ,הריזג ,הביתכ

 תיתצובק הדובעל תונולח

 ומ 1 [-[5|
 ו יונ 6 שא | יב וס .צוח יונ

 5 (+] [:ב[%:]

 רפסמ (1

 תועדוהה

 יפכ | קוידב

 השענ רבדהש

 -שמ תביבסב

 דיחי שמת

 ידי-לע

 .6!וקססגז6-ה

 -בל םג ןתינ

 ירשק | תונ

 ידי-לע ספמ

 תפשב שומיש

 לש | ורקאמ

 -תב ,סושייה

 -ות איהש יאנ

 018-ב תכמ

 -הו | רושיק)

 108, ₪א06| לש ורקאמה תופש .(םימצע תעמט

 -יגב תוכמות ,תורחא תובר תונכותו 1-2-3, וסזש

 ןכלו ,תסא לע תססובמה ,015 לש 1.0 הסר

 015 תויצקנופב םג תיטמוטוא ךומתת וא

 ויהי אל בוש 018 לש תואבה תואסריגה .ןהלש

 החיטבמ טפוסורקימ לבא ,תסא לע תוססובמ

 .ךכ לשב שלחת אל ואת תכימת יכ

 -ות םיתיעל ונלביק \/תא-ל ונכרעש םיקדבמב

 ינפ לע ספפ-ב שומישל תויופצ יתלב תואצ

 ונלוכי אלו תויארקא ויה תויעבה ךא ,תשרה

 ,דיחי בשחמל סקמ תסריגב ומכ .ןתוא רזחשל

 ינפל רופיש ירוזחמ רפסמל תוכחל ונילע ןאכ םג

 .וצהוגי תויעבה לכש

 תושיגפ םואיתו ראוד יתוריש

 ראודה תנכות לש תרצוקמ הסריג תללוכ ואש

 -ימ לש = אוג! (סז 70 ןאטושסזש ינורטקלאה

 לכ תא תללוכ תרצוקמה הסריגה .טפוסורק

 -מה ןיב תועדוה תרבעהל תושורדה תויצקנופה

 ךא ,םישמתש

 -וכ אל איה

 תא תלל

 תויאה .קדבמ

 הסריגה לש

 תוברו האלמה

 תויצקנופמ

 לש | לוהינה

 ייראודה תיביי

 ק05ד)

 אוה 8

 ראודה תרש

 .(ינורטקלאה

 התא םא

 רוציל | הצור

 ןיב רשק

 תותשרל ואש

] 8 000009 | 

 .תסוו עסוצ הסוווסו< 349001 וסא:63 04/6ו6ת%
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 .510 .תוסישפ, םתוב ז6חוסש טחסה סח 18 100

 תסריגב דייטצהל ךילע תורחא ינורטקלא ראוד

 לודומ תא שוכול וא האלמ אום,

 .\עתא-ל אדא

 שמתשמה ,\אתא לש סושיי אוה 5006006+

 תוחול םאתל ידכ ינורטקלאה ראודה יתורישב

 לודומ תועצמאב .תשרב םישמתשמ ןיב םינמז

 סיעוריאו תושיגפ ןמוי ןיכהל לוכי התא הז

 -חא םישמתשמ לש סייונפ סינמז קודבל ,ישיא

 םג הנכותה .םאותמ וייולב תושיגפ ןמזלו םיר

 .המויק לע השיגפב םיפתתשמה לכל העידומ

 תרדיס ךותמ ןושארה סושייה אוה 56060ט16+

 -יש ,טפוסורקימ ידי-לע תננכותמה םימושיי

 תדובע םאתל ידכ ראודה יתורישב ושמתש

 רשפאי ,בורקב ררחושיש ,אבה סושייה .תווצ

 תרוקיב םישרודה סיספטל בותינ תינכות תנכה

 ריבעת הנכותה .םיבר םישמתשמ לש רושיאו

 -חה רדס יפל ינשל דחא שמתשממ רושיאה תא

 -נה ראודייב ספוטה תא גיצת ,שרדנה תומית

 זס ףזמוה אמה חס

 (₪חח5 [16וק

 אז 565

 = ו

 [ 3 .םסוונתסצ , ץסונ =םח <!.םוחומ !!ופו םסיא

 םילכה לגרסל *
 תזפ לש
 וגאס

 ופסוותה
 ףותישל תוימלצ
 תורבחתהו
 םיקסידל
 .םייתשיר
 קלסל רשפא
 לגרסהמ ןתוא
 סיצור םא
 םייוניש עונמל
 םיכמסומ אל
41 

 ,םישמתשמ
 וא תועטב
 .דיזמב

 הרקבה לנפ * |
 ללוכ רכומה
 סג וישכע
 תויצפוא
 .תשר תרוצתל
 ,המגודב
 התהיז תכרעמה
 תשר סיטרכ
 10 ג!סמ
 תגבותכ םע 3
 שי .הייוגש 0
 תא תונשל ךרוצ
 תינדי תבותכה
 אל טיטרכה ןכש
 .תונכיתל ןתינ



 רחא בוקעתו לבקמה לש ייסנכ

 .הנחת לכב הייהשהה ינמז

 תיטמוטוא הנקתה

 ןיב תרושקת ןיב לדבהה

 תוקל-תרש תרושקתל םיווש

 םיתרש ןיא הנושארבש אוה

 -שמ תווהל אוה םדיקפת לכש

 הנחת לכ .םיפתושמ תשר יבא

 תרש הווהמ תינויוויש תשרב

 תקפסמ איה - דחי םג חוקלו

 -נו תורחא תונחתל םיתוריש

 -סמ םירחאש סיתורישב תרזע

 רשאכ ,ךכמ האצותכ .םיקפ

 שי הנחתה תרוצת תא סיעבוק

 תורחתה תא ןובשחב תחקל

 ימושייל םיימוקמ םימושיי ןיב רצווהל הלולעש

 יכ איה ונלש הצלמהה .הנחתה יבאשמ לע תשר

 .33/3860% לש המרופטלפל תוחפל הקוקז ואש

 רפסמ קיזחמש הזכ ,יידבכיי שמתשמב רבודמ םא

 עקרב תרושקת סע ,תינמז-וב םיליעפ םימושיי

 -מל קוקז אוה ,ףתושמ קסידב יביסמ שומישו

 טייבהגמ 32 םע גישהל ןתינש רתויב קזחה בשח

 תא ךירעהל ונדמל ונכועש םייוסינב .ןורכיז

 ןורכיזה רשאכ םיעוציבב יתועמשמה רופישה

 .לדג

 -מל המישמ איה תשר תנקתה ללכ ךרדב

 םע תאזה המכסומה תא תרבוש \// .םינעוצק

 הלעמל ההזמ הנכותה .תיטמוטוא הנקתה

 -יש תא תעצבמו םינוש תרושקת ימאתמ 150-מ

 הרוצתה תמאתה סא .תיטמוטוא הרוצתה יונ

 םיקספמ בצמ יוניש לשמל ,תינדי הלועפ תשרוד

 שקבת הנכותה יזא ,(ןטחוק6מ) םירשגמ רוביחו

 סייוניש עצבל וא םייקה בצמה תא רשאל ךממ

 .שרדנכ

 -הה להנמו (יזזמ א/גא\688) םיצבקה להנמ

 \עותנס5 3.1 לש (קחזאד אגא 055) הספד

 "ףתשיי :טירפת תריחבל םישדח תודש ינש ולביק

 םתועצמאב ,60אאמ6ד - יירבחייו - 581485 -

 ףתושמ שומישל םיימוקמ םיבאשמ דימעמ התא

 רשקה תריצי רחאל .םיקוחה םיבאשמל רבחתמו

 -טב שמתשהל לוכי התא ,םיקוחר םיקסיד םע

 -הל ידכ(סא6 6 פתספ) יידלשהו רורגיי תקינכ

 התואב קוידב םיקוחר םיקסיד ןיב םיבצק ריבע

 .דיחי בשחמב השענ רבדהש תולק

 תושיר תוכרעמ לש לודג רפסמ סע תדבוע וחש

 -הו תויצפואב ךרוצ אלל ,ייהספוקהמ רשויי

 לע הרדיגמ האצי טפוסורקימ .תודחוימ תומאת

 לש אטמ/ג6 םע תינבומ תומיאת חיטבהל תנמ

 תוקל תונחתל םירביירדה תא תללוכ ואת .לבונ

 תנכותל הנקתה יטירפת וליפאו - א60\/ג6 לש

 תיתצובק הדובעל תונולח
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 תא ןיקתהל טילחת םאב ,תירלופופה תשרה

 בולישה .תנקתומ רבכ ואחע-ש ירחא אג

 -ובע רשפאמ ואת ךותב א6ו/ג6 לש הנבומה

 -הל דחא דצמ :תותשר יתשב תינטלומיס הד

 תשרב םירחא םישמתשמ םע רושק ראש

 -רמ םיתרשל רשקתהל ינשה דצהמו תינויוויש

 תרש .תוקל-תרש תשרה תועצמאב םייזכ

 -רמ הנקתה תדמע שמשל וליפא לוכי אוג

 לע רוקמ בוק תנקתה רחאל .ו/ש-ל תיזכ

 תא תולבקמ תונחתה ראש לכ ,יזכרמה תרשה

 אסו/ג6 לש תרשה .תרושקתב ןהלש קתועה

 הנוכת ,ואתא לש ראודה ףינסכ שמשל םג לוכי

 -מה בשחמה יכ חיטבהל ךרוצה לשב הבושח

 יתורישש תע לכב ליעפ ראשי הז דיקפתב שמש

 לכ שמתשמ ידי-לע םישרדנ ינורטקלא ראוד

 .תשרב אוהש

 ךוסחתל םג הלוכי ןא6וו/ג6 תותשרל תורבחתה

 ןיב רושיקל תופסונ הנכותו הרמוחב ךרוצה תא

 -תה תרשב שמתשהל הלוכי \/ת/ .תותשר

 תותשר סע רשק רוציל ידכ א6ו\/ג6 לש תרושק

 .תורחא

 םיטושפ הרקבו לועפת

 קפסמ !א6ואסזא 0סחטס] 7906] ארקנה שדח ךסמ

 -ותה תויצפואו תרושקתה תרמוח לכב הטילש

 עובקל ךל רשפאמ לגרס לע קילחמ תסוו .הנכ

 םיבאשמב שומישה תופידע תא תיפרג הרוצב

 דבעמה הלאקסה לש דחא הצקב :םיימוקמה

 -בו תוימוקמ תולטמ עוציבל ונוא לכ תא שידקי

 עוציבל ןועשה ירוזחמ תיברמ ושמשי ינשה הצק

 טירפתה .םירחא םישמתשמ לש תוריש תושירד

 םידעוימה םישדח םירזע ינש םג ללוכ ישארה

 בשחמב םיבאשמה תקולח לע הרקב ךל קפסל

 תא הארמה ימניד ףרג אוה \/ופאופז-ה .ךלש

0 
 לוני התא > =₪-

 וא ףיסוהל
 םיננוכ דירוהל
 ןמזב תשרהמ
 הנקתהה
 וא ,תינושארה
 תע לכב
 יונישל קקדזתש
 תא .הרוצת
 חוקלה תנכות
 הבוח ןיא
 דע ןיקתהל
 םיניינועמש
 השיג קפסל
 0112800%-ל
 םיצבקלו
 .םיפתושמ

 זוחא תא רמולכ) יתימא ןמזב דבעמה לוצינ

 ,לעופב הדובע עוציבל םילצונמה ןועשה ירוזחמ

 יורש דבעמה םהב םירוזחמה לכ יוכינ רחאל

 -מה א \/גוסתסז-ה אוה ינשה רזעה .(הנתמהב

 תעצה סתוא םיבאשמב שמתשמ ימ ךל האר

 הרקמב העירתמ םג הנכותה .ףתושמ שומישל

 -מ תאצל וא ,םיבאשמ קתנל הסנמ התאו

 -מל םירושק םירחא םישמתשמש ןמזב,וא/ש

 .ךלש בשח

 רהוד טפוסורקימ לש שבכמה

 ושע ,5ו89-| 4חופ08 דחוימב ,תורחא תורבח

 תחת םיווש-ןיב תושירב תנייוצמ הדובע

 השעמל תווהמה תשר תונכות ידי-לע ות 5

 -חמ איה - םושי הניא ואש  .ו/ופ6סש5 ימושי

 לדבההו ,תותשר תביבסב ו/ותסאמ תא הפיל

 תולולע 10אמד וא 1.גאוגמ6 .יתועמשמ אוה

 -ידל רבחתמ התא רשאכ ןיטולחל לבלבתהל

 םינושה םימושייהמ דחא לכב םינוש םיקס

 תרבגתמ \/תא .םיינמז-וב תונולחב ץירמ התאש

 הדיחיה םג איה ו/תא .תויעב אלל ךוביסה לע

 .א6ו\\ג6 סע תינמז-וב ץורל תלגוסמש

 -רה הנכותה וז :םיפסונ תונורתי שי \/ש-ל

 ןכל ,תויביס 32 דוקב הלוכ הבותכה הנושא

 הרוטפ איהו םירפושמ םיעוציב הגישמ איה

 איה .תויביס 16 תונכות לש ןורכיזה תולבגממ

 ,הדובע ידכ ךות ]אגחו6 56ת6ז תרדגה תרשפאמ

 ,רקיעהו .תינויוויש תרושקת תביבסב הנושארל

 ימ סגש שומישלו הנקתהל הלק הכ איה וחש

 המכ דע תולגל חמשי תוירושיקמ הכ דע עתרנש

 ואתא התכז הלא תוביסמ .תווצב דובעל ףידע

 76 ן/וגפטקות6 לש 'תיגולונכט תונייוצמיי סרפב

 -ייח תטטקהו תוקיתוה תורחתמה .1992 תנשל

 -הל תוצוה ןה סא רתוי רהמ ורל וישכע תוב

 4  .טפוסורקימ לש שבכמה ידי-לע הסירדמ קמחת



 תדוקפ הריבעמ ינא ,הדובעה םוי ףוסב ,ברע לכ טעמכ"
 ינא ,הטקש ינא .התיבה תכלוהו ילש 1818-ל הספדה

 ילב ןכומ היהי ח"ודהו עיגא רקובב תרחמלש תעדוי
 טרפמ וא גולטק םושב הבותכ הניאש ,וז הנוכת ",תולקת
 הסריגה) 1918-ו 1818 וכפה ךיא לכמ רתוי תדמלמ ,ינכט

 .ךכ לכ תוירלופופ תוספדמל (הבחרה
 םיקסעו םינוגראב 'הרדשה טוח' תוספדמ ,19187! 8

 18 - תוהובג אל תויולעב תורפושמ תונוכת תוקינעמ
 חול ,ש"לס 360 - ההובג תוריהמ ,הספדה שארב תוכיס

 ,תונימאו בתכ יגוס ,םיבר םיקשממ ,יתודידי הרקב
 ...תונימא ,תונימא

 (לשמל ,ש"לס 800 ,4318-8₪) ןהמ תוריהמ רדרבל שי
 תאזה תמאה תאו .תלעות/תולע סחיב ןתומכ ןיא לבא

 .תעדל ךל םג יאדכ
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 ₪ 03-5287102 ,62 'גרו'ג ךלמה ,קינכמ - א"ת 03-9245082 .סקפ ,03-9225921 .לט ,הוקת חתפ הירא .ק ,3 לעפא מ"עב םיבשחמ קוויש ףשר
 ,ןירטלפ ידש ,םיבשחמ רינ - הרדח 03-656693 ,20 יולה הדוהי ,סקופ א 03-1621103 ,55 יולה הדוהי קינכמ ₪ 03-5661965 ,98 יבנלא ,לסיפמא
 ,16 בולוקוס ,לסיפמא - הילצרה 03-9643737 ,26 יקסניטוב'ז ,ןכרצל ריבשמה = 03-9617330 ,רצויה תיב ןוינק ,םיבשחמ חש - צ"לשאר 3
 ,'ב55 ירחסמ זכרמ ,םיבשחמ רואמ - דודשא 053:624462 ,ןורשה ןוינק ,לסיפמא - הינתנ 052-571415 ,91 בולוקוס ,רימל ₪ 52545281
 ₪ 02-255910 ,ו יאני ,יאבג ₪ 02-242233 ,5 ללה ,תיבויפמוק ₪ 02-249773 ,6 'גרו'ג ךלמה ,לסיפמא - םילשורי 5

 ןאס - הירבט 04-523812 ,16 םיקנבה ,רדרב ₪ 04-416094 ,ץרפמה בל ןוינק ,רדרב - הפיח 03-9342094 ,15 רפפמטש ,לסיפמא - תיפ
 - ש"ב 051-7710504 ,5/2 תויולג ץוביק ,2000 בושחימ - ןולקקשא 0517811654 ,רטנס תג ,בשחמה םלוא - תג .ק 06:722899 ,9 םיחרפה ,קירטקלא
 03-5046573 ,13 ןמציו רככ ,הטנינ יבשחמ - ןולוח 057-38775 ,31 יקסנלימס ,ףשר ₪ 057:30317 ,בגנה ןוינק ,לסיפמא



 ל 3 8
 יוני
93' 

 10005 0 ב ברימה תא קיפהל ךיא תוצע 5

 51 4 קילחמה ןווכמה
 הנומתה זכרמב
 תקולחל שמשמ

 ןיב םיבאשמ
 םימושי

 תורשל םיימוקמ
 ישמתשמ לש
 .םירחא תשר
 ינמי'ה הצקב

 תשרה תושירד
 .תופידעל תוכוז

 סיצבק תרשמ תכרעמה תא ןקתה .1

 לש הנקתה ידי-לע ןמז הברה ךוסחל לכות

 -תב תונקתהה תא עצבלו יזכרמ תרש לע ואש

 .תרשהמ םיצבק תכישמ ידי-לע הדובעה תונח

 ךלש תרושקתה תשר תא ןנכת .2

 דומעל תולגוסמ ןניאש הדובע תונחת רבחת לא

 -מה תא אצמ .תרושקתב הדובע לש סמועב

 -ושמ שוכרל םתוא ךופהו סילצונמ אלה םיבאש

 .ףת

 תוספדמה תא םקמ 3

 -הל לכות לטניא לש 1/41א5קס0| תנכות תרזעב

 -ופה םיבשחמל תורבוחמה תוספדמב םג שמתש

 תומוקמב תיויפ ןתוא סקמ .כ05 תחת םילע

 .םישמתשמה לכל סיחונה

 תספדמל ןורכיז ףסוה .4

 -הו הלקה ךרדה איה תוספדמל ןורכיז תפסוה

 יתרשמו תשרהמ סמועה תדרוהל רתויב הלוז

 .הספדהה

 םיאשינ םיבשחמ רוביח .5

 ימאתמל םירביירד תללוכ \/תא-ש .תורמל

 ,תיטמוטוא תולהל הלוכי אל הנקתהה ,א1תטסחו

 -יח םימאתמ תוהזל הלוכי אל הנכותה ןכש

 .םייליבקמה םירעשל םירבוחמה םיינוצ

 \א6ח6 'סיטרכב שומיש .6

 ,ךומנה םריחמ תוכזב ,םיירלופופה םימאתמה

 ה %

 -ובע תורשפא אלל ךא ,\אתא ידי-לע םיכמתמנ

 .אסו\\ג-ל ליבקמב תינמז-וב הד

 תומש יקחשמ .?

 לוהיז תומש קפסל שרדנ התא הנקתהה ןמוב

 םינושה סישמתשמלו הדובעה תווצל ,בשחמל

 עונמל מייע .םינוש םיכסמב .תומוקמ רפסמב

 לש תיטנטסיסנוק תכרעמ ןנכתל יאדכ לובליב

 .םיטקילפנוק אלל תומש ןתמ

 ראודה תיב תריחב 8

 ךרדב) ףתושמ ךירדמ-תת אוה ייראודה תיביי

 תע לכב לועפל בייחש (אא0ק0 ארקנ אוה ללכ

 ךילע .ינורטקלא ראוד יתורישל קקזנ והשימש

 דימת היהי ותוא חראמה בשחמהש חיטבהל

 תיביי תא ןיקתהל איה תוטישה תחא .ליעפ

 התא םא ,יזכרמה סיצבקה תרש לע ייראודה

 .\עתש-ל ליבקמב חוקל-תרש תשר ץירמ

 6-01 יננוכ ףותיש .9

 אדוול ךילע .םירוטילקת ףותיש תרשפאמ ואש

 05- ןנוכל רביירדה) או500מא םאמ תסריגש

 -ולע תרחא ,4.2.92 ירחא תנכדועמ היהת (א0א]

 .תויעב ץוצל תול

 םיבאשמל שדחמ תורבחתה .0
 וקתונש

 -ושמ תספדמ וא קסיד םע רשק תדביא םא

 רבכע תציחל ידי-לע ותוא שדחל לכות םיפת

 .דובאה באשמה לש (וטסח) תימלצה לע הלופכ

 שוטניקמ יבשחמל תורבחתה .1

 שיו שוטניקמ תשרב תורישי תכמות אל ואש

 1 וא אש(%ג6 תשר ךרד דובעל ךרוצ

 הנכותו הרמוח תשיכר בייחמ רבדה .א!גתפסז

 .םיידועי

 תויטרפה תרימש .2

 -קל השיג לע תוניגמ תרושקת תוכרעמ יכ רוכז

 ךרד השענ ןויסנה רשאכ קר םייטרפ םיצב

 -וקמ הרוצב תשגל םיסנמ רשאכ אל ךא ,תשרה

 -של ךילע ךלש םייטרפה םיצבקה תא ,ןכל .תימ

 -ובע שמתשהל אלו ךלש יטרפה קסידה לע רומ

 .םיפתושמ ןוסכיא יתורישב םר

 בוט חראמ היה .3

 םישמתשמ תושרל םיבאשמ דימעמ התא םא

 ויהי סהש אדוול הבוחה ךילע תלטומ ,םירחא

 -שמ רשאכ ךלש בשחמה תא הבכת לא .םינימז

 .ךלש קסידל קקזנ רחא שמת

 המצועה תקולח תא תסוו .4

 לע ןגהל ךל רשפאמ 6סחטס] 396! ךסמב תסווה

 בשחמהמ סיתוריש תלבקב תופידעל ךתוכז

 -יש תשירדמ האצותכ ,יכ האור התא סא .ךלש

 גהנתמ ךלש 486-ה ,םירחא םישמתשמ לש תור

 ןיב סחיה תא תונשל תולקב לכות ,אַ | ומכ

 .םילתליהק םיתורישל םייטסיאוגא םיכרצ

 הדובע תנחתב קלחתהל .5

 -ועה םינוש םישמתשמ ןיב הניחבמ אל ו/תא

 .הדובע תנחת התוא לע (םינוש םינמזב) םידב

 יתורישב רזעהל ךילע היעב הווהמ רבדה םא

 וג וא 1. אות



 ילבמ ,ביהומ לאו'זיו תקפה לע ונבשחש
 !טקפמיאל ונינפ ,תורתוימ תואצוהל סנכה

 ךל העיצמו תונעוצקמל םיטרדנטס תעבוק ,6- ל הקיפרגה תא הליבומה הרבחה
 :תבשחוממה הקיפרגה תרמצב ךמוקמ תא 4 :חיטבהל ךרד

 | . ,וי,ור 3 ה תו נ| כ 4% ו
. 

 .ק6-ב וישכע א/\67-ה תא התשעש הנכותה
 תיבמ ?85514%א0 תא ךל האיבמ טקפמיא
 תוריהמו תיפרג המצוע ךל הקינעמה ,5
 ק6-מ היצמרופניא תרבעה תורשפא) עוציב
 ךל תרשפאמ ?₪55םה4אק .(ךפיהלו א46-ל
 רויא ,רויצ ,תונומת בוליש ,טסקטב הכימת
 םיטמרופב םיצבק אובי ,(הביהרמ םירויא תיירפס)
 .םיעבצו הרוצ יוניש ,גוזימ תויורשפא ,םינוש
 ןוטנפב םיעבצ תדרפהב הנכותה תכמות ןכ-ומכ
 .קס51508[ק7-בו [4ק-ב הכימת .סצורפבו

 .םיצבק תרמה
 .שוטניקמה תסרגל ןיטולחל ההז 6-ה תסרג

 אר 4
 / א נצ 1.1

 םלועב בוטהןורתפה תאְךינפב גיצהל האג טקפמיא
 .טסקט תכירעודומיע ,רדס תויעבל
 תלקו תיתודידיה הנכותה ,/םאדטחב 1
 תחת תדבוע (!השדח הסריגב) ,הלעפהה
 .ההובג תוכיאב םיכמסמ תריציל ./ןזאסס/8 1
 םילילמת ידבעממ ףטוש טסקט תטילק תרשפאמ
 תוינוציח תויפרג תונכותמ תונומת בולישו םינוש
 לומ ליבקמב הדובע תרשפאמ .המצע הנכותהמו
 תשמשמ ןכ-ומכ | .תורחא תויפרג תונכות
 תוינב ,תיתוכיא הקירס תורטמל אח
 .סצורפבו ןוטנפב תיעוצקמ םיעבצ תדרפהו הדיחי
 .\/זאש(/5 תומאות תוספדמו

 הקיפרגה תנכות םע המידק ךתוא דיעצת טקפמיא
 ףסונב .( קושהמ 70% ) 26-ה םלועב הליבומה
 תלוכי הנכותה תבלשמ םימיקה םייפרגה םילכל
 הנכותה .(דמימ תלת תוברל) םיטקפא עוציב
 5110\/ :ןוגכ תוולנ תונכות רפסְמ תללוכ
 ידוביעל ,ק:10ד0743]אד .תויצטנזרפל דעוימה
 תריציל ,1/05 .ההובג המרב םיינועבצ הנומת
 ,םיפרג םיצבק לולכמ תגצהל ,א105416 .םילמס
 ,0111₪1 .תוריהמב הנומת תפילש תרשפאמ
 םיפרגתגצהודמימ- תלתב תיקסע הקיפרג תריציל
 ןוטילקת לולכ הנכותה תליבחב .תונומת תרזעב
 !םניח םירויא 12000 םע 600[

 תירבע הכימת ,תישיא הכרדהו ץועי ,תינופלט הכימת ןתמב ךתוא הוולי ןמוימ תווצ
 03-5289121 - םניח המגדה תשיגפל וישכע לצלצ

 .םימושר םינמיס םניה העדומב םירכזומה תומשה לכ

 טספמיא ךרצ רצ 63
 הנ ב םירוגחח ת\ברו

 המזירב
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 לארשי 0

 ירנל

3 

 1992 .תיגולונכט תוניוצמל 6 3632186 יסרפ

 רלימ .י'ג לאכימ קס \וג85|642 יפרב

 1992 .תיגולונכט תונייוצמל
 סיימואתפ סיקוניזב ללכ ךרדב תחתפתמ הניא ישיא בושחימב המדיקה

 -בה תיתגרדה תוחתפתהב רבודמ ללכ ךרדב .תומיהדמ ךרד תוצירפבו

 לש תמסרופמה ותרמיא תא םישיחממה ,יתגרדה רופיש ידעצמ הייונ

 ."העלז זוחא 99-ו הארשה לש דחא זוחא איה תונואגהיי ןוסידא

 זרוזמה םירופישה בצק ךשמנ הנורחחאה ₪

 םירצומ תואמ .הנכותהו הרמוחה ירזגמ לכב

 -ועב םייונישה תיזחב םוקמה לע ורחתה םישדח

 -ורפ לש תושדח תומר ופשחנ .26-ה םל

 הדובעה תדמעב ,תיתצובקו תישיא תויביטקוד

 הדשבו תרושקתה תשר לע תמוצב ,תישיאה

 ואדיוו וידוא ,הקיפרג לש גוזימ .דרשמל ץוחמ

 ;תוירוקמו ןוימד תררועמ הידמיטלומ תביבסל

 -מב המצוע רתוי לש תרוסמב הכישממה הרמוח

 דעיה שומימל תמדקתמה הנכות ;רתוי ךומנ ריח

 .תילטוט בושחימ תביבס לש

 לש םיכרועה תווצ סנכתה ,םינש 9 הזמ ,ליגרכ

 ןוידל ק6 1485 | ינחוב סע 6 א/62זאמ

 רתוי םימלגמה םירצומה סה ימ :הלאשב םכסמ

 .םינוחחאה םישדוחה 12-ב תומדקתהה לכמ

 -בה תא רובעל היה בייח דמעומ לכש ןבומכ

 61/4858 לש תוקדקודמה תוניח

 תאז לכבו ,ונלש םיינקפסה סיכרועה תא ענכשלו

 -רה המכוסש דע תוכורא תועש ךשמנ חוכיוה

 סקטב וקלוח סיסרפה .ןלהל איבנ התוא המיש

 -ונב הכרענש יפ2 סקדמוק תכורעתב םישרמ

 .סגוו סאלב רבמב

 הרמוח ינקת

 תישפוח הריחב רשפאל ודעונ הרמוחב םינקתה

 ודבעי אל םה יכ ששחה אלל ,תכרעמ יביכר לש

 דסמל ףחדהש איה הרמוח ינקת סע היעבה .דחי

 -ולח תויגולונכט רשאכ סוטנמומ רבוצ סתוא

 םירצומה תוכזל רמאי .קפואב תוארינ רבכ תויפ

 לבוקמה סופדהמ םיגרוח סה יכ הנשה םירחבנה

 .תיגולונכטה תיזחב הליחתכלמ ובצייתה סהו

 ככ |

61618 616856 0 

 -יבה ןוגריאה ידי-לע ןכוהש ,ק6או61ג ןקת

 תוריהמב ךפוה ,ןורכיז ינוסיטרכל ימואלנ

 .םיאשינ םיבשחמ לש ישארה הבחרהה ןקתל

 דוע ישומישל ותוא השוע 2.0 רורחיש תסריג

 -שא סיטרכ לדוגב זראמ ראתמ טרפמה .רתוי

 לחה ,םייבוע ןווגמב ,םיניפ 68 רבחמ סע ,יאר

 אוה מיימ 5 יבועה .מיימ 10.5 דעו מיימ 3.3-מ

 -שמ .ךץִא 2 סשב עודי אוהו רתויב ירלופופה

 אא! תרוצתב ,ןורכיז דוויזל רקיעב וב םישמת

 יתלב ןורכיז גוס) 1.454 וא הללוס הבוגמ

 -תמ חתמ תקפסאל קקזנ וניאש רמולכ ,ףידנ

 .(רמשיש מייע תדמ

 -מה תא רתוי בוט הריהבמ 2.0 רורחיש תסריג

 סג ומכ ,ןורכיז ינוסיטרכ לש םיינקתה םינייפא

 -וס יחתמב לועפל תלוכיו 1/0  יסיטרכל קשממ

 ינוסיטרכ לש הנושה יבועה .םינוש הלל

 -וכי םיקד םיסיטרכש הרוצב רדגוה 0014

 תרמשנש ךכ ,רתוי הבע ץירחל עקתהל םיל

 סיטרכה לע ןורכיזה .הטמ יפלכ תיזיפ תומיאת

 ומכ קוידב) ישאר הדובע ןורכיזכ שמשל לוכי

 (א4א1015% ומכ) רזע ןורכיזכ וא (ימינפ תא[

 הבינה 010 ןקת לש תרפושמה הרדגהה

 -לנה בושחימה תא ושעש םישדח םירצומ ללש

 לע םימושי* ,ןורכז ינוסיטרכ :רתוי ישעמל אש

 -תה יסיטרכו סדומ-סקפ ,םימדומ ,"ןוסיטרכ

 -פנ אלש תחא היעב .תרושקת תותשרל תורבח

 -כה ןיב םאתמה ינוציחה רבחמה איה הרת

 עיבשמ יתלבה ןורתפה .תשרה עקשל ןוסיטר

 רובע םלשל שי ותוא ריחמה הארנכ אוה ןוצר

 -מה ןווגמ לכל םואתל רומאש ,ילסרבינוא ןקת

 .תרושקתה סלועב םישמשמה םירבח



 :רמגל עיגה

 68 \1.-ו5 3(5ח גז 0

 -מה קיפאמ ואדיוה שלג הב הנשכ רכזת 2

 -עמ לש הבסהה .ימוקמה קיפאה ךותל תכרע

 -מה ,יפקיה ביכר לש סוטאטסמ הגוצתה תכר

 תכרעמה קיפא ךרד ןורכיזהו דבעמה סע רשקת

 ,דבעמה לש בורק ןכשל ,(או6 וא 5154, 158)

 לש יטרפה ייימוקמה קיפאייב רשקתמ אוה ותיא

 -מב קובקבה ראווצ תא ץורפל הרומא ,דבעמה

 לש 1-80 ןקתה .םיינשה ןיב םינותנ רבע

 -הה תא רשפאל דעונ ואדיו תרמוח ינרצי ןוגריא

 .חוקללו חתפמל ,ךומנ ריחמבו תוריהמב הבס

 -מה קיפאל ףרטצהל םירומא ,ואדיוה תובקעב

 הידמיטלומ יסיטרכ ,קסידה תכרעמ םג ימוק

 .הריהמ תרושקתו

 -צי ןיב תומיאת דבלמ ,קפסמ \1-8ט: ןקתה

 םג ,םא-תוחולו ואדיו יסיטרכ לש םינוש םינר

 םיסיטרכ ינש רשאכ ,הערכהו תוררוב תכרעמ

 םוינכמ לעו ,ימוקמה קיפאל השיג לע םירחתמ

 תא לביקש סיטרכל קיפאב הטילשה תרבעהל

 ,השענ רבדה .(805 א/45דדמחזא0) השיגה תוכז

 .תכרעמה קיפא לש ליגרה דוקפתל ,הערפה אלל

 -מו ףיקמ הכ וניא \1-םטפ קיפאש תורמל

 -יה אוה ,לטניא העיצמש 61 ןקת ומכ ,ללכוש

 .סויכ ןימזה דיח

 ינקתו הלעבה תוכרעמ
 הנכוח

 לדגמיי םורדניסמ ונתוא םיליצמ הנכות ינקת

 תויגולונכט תא חתפל וגל םירשפאמ סה .יילבב

 .רבעה םע תומיאת תרימש ךות ,דיתעה

 05/2 \/ 6זיצוסח 0

 -ימ דועב

 -ממ טפוסורק

 עסמב הכיש

 תחת ,שוביכה

 המסיסה

 לכב | תונולחיי

 החקל ,ייסוקמ

 08/2 תא מבי

 התוסח תחת

 -לא | החתיפו

 -ימא הביטנרט

 05-ל תית ו

 אא ץ/5-ו

 -לימ 2.0 הסריג

 -המ המכ תמש

 1992 .תיגולונכט תוניוצמל 6 4602186 יסרפ

 ןחלושל ןתעגהל ופיצ הכש תומדקתמה תונוכת

 לוכי אל דחא סושיש ךכ - ןורכיז תנגה :הדובעה

 תולטמ יוביר ,רחא סושיי לש םינותנב עוגפל

 - .(אוטווגזתג6ותק) .ימינ יובירו (ן/ט1טוגפאותַק)

 תינמז - וב תומישמ רפסמ עצבל ךל םירשפאמה

 קשממ .(קתפטחוזגטט) הלועפ - תפתשמ הביבסב

 -ל פירהל תלוכיו םימצע החנומ יפרג שמתשמ

 תא םימילשמ ליבקמב 05 - ו \אותסשמ ימוש

 .תויביס 32 דוק לש םיבוטה םיעוציבה

 םיאשינ םיבעחמ

 -ויב תססותה הממחה סה םיאשינה םיבשחמה

 םיבשחמה .ק6-ה םלועב תרצוי תוליעפל רת

 לש םוקמב םיקפתסמ סנא בוש םיאשינה

 שובכל ואצי םה אלא םילהנמה קית ךותב דובכ

 .הדובעה ןחלוש תא

0 

 -המ תוחפב קפתסמ אלש ימל תכרעמה וז

 לש יביטקאה ינועבצה ךסמה .םומיסכמ

 -הל רמייתמש ימ לכל תפומ אוה 6

 4865%/ דבעמ .קושה לש ןוילעה רזגמב תוהחת

 ,טייבהגמ 120 קסידו ןורכיז לש תונוט םע 5

 -וש בשחמ לכמ לפונ וניאש בושיח חכ םיקפסמ

 -ובע תכיראמ הללוס ,הלועמ םידילק חול .ינחל

 .וגוסמ בוטל ותוא םישוע ,לקו הפי זראמ ,הד

 האצי איה רבכו הנפדה ירז לע החנ אל הבישוט

 רתוי לודג ךסמ תוללוכה תושדח תואסריג םע

 -וש ןגעמ גישהל ןתינ .ריהמ 5% וא א דבעמו

 לכ תא קפסמה (כ00%א6 5747108) ינחל

 לש יטנגלאה ףוגב דווזל ןתינ אלש םיתורישה

6 

 :רמגל עיגה
 ו

 פז; לע בושח ,ןטק לדוג לע בשוח התאשכ

 רתויב ןטקה 386 תרבחמה בשחמ והז .11

 -מב .(םרג 1600) רתויב לקהו (ימס 28%20א3.3)

 60 קסידו 38651/20 דבעמ ןקתומ סונצה זרא

 ידי-לע השענ 0 קשממ .טייבהגמ 120 וא

 ןתינ) ימינפ םיטקסיד ןנוכ אלל ,ק6או014 .ץירח

 וגוסמ ןטקה ,קד-רפוס ינוציח ןנוכ שוכרל

 -וא אוה לד לש הטאידל ירקיעה ריחמה .(קושב

 דייוצמ 32051ג-הש תורמל .ךסמה תרואת ןדב

 -תמ אל הרשפה ,וגוסמ בוטה יביטקלפרה ךסמב

 אל הרואתב ךסמ אורקל השקתמש ימל המיא

 .תילמיטפוא

 :רמגל עיגה
0 |10006\ 32516 714016 

 -מה הז .תוירושיקב תנייטצמ טינז לש תרבחמה

 רעש .תשרל תשר ןיב ענש ימל בשח

 ,1,גא א!גתגקטז תופיטע ,ילרגטניא םדהפאאמד

 םג םסויהו שארמ תונקתומ \/זאש5-ו אסו\/ גס

 :םיתווצב הדובעה תביבס םע

 -שב קפתסמ אלש ימ .ואותסשפ (סז \סז אקס 5

 ליפכהל לוכי תרבחמה לש םיילרגטניאה םירע

 , הלא לכל ףסונב .ינוציח רזבא תרזעב סתוא

 םייביטקאה סיכסמהמ דחא - טינז לש בשחמל

 .וויצל לואר הדובע דשמו וויארש חירוטה

 תוינחלוש תוכרעמ

 ןוממשב ועקש ןחלושה יבשחמש תבשח סא

 לש שדח רוד .ךליבשב תועתפה ונל שי ,הרגישה

 ךופהתש ,ךרד לש התישאר תא איבמ םיבשחמ

 .המצוע תבר תיפרג הדובע תנחתל 20-ה תא

 ו

66/1 265% 606 

 היגולונכט םושיב הצולח דימת התיה קפמוק

 וניא שדחה בשחמהו ןחלוש יבשחמב השדח

 ,תירלודומ הרוצב יונב בשחמה :תרוסמב עגופ

 יס
 4.1 | לארשי

 "רבי
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 ,סיטרכ לע ןקתומ 486282/66 דבעמה רשאכ

 סיטרכה רציימ ואדיוה תא .8154 קיפא ביבס

 -מה ,(צופוסח 10245 ,קפמוק לש שדחה יפרגה

 ךכו יייראיל ןועימיי םע תויביס 32 ץיאמ בלש

 תונורתפמ רשע יפ םיבוט םיעוציב גישהל ןתינ

 -יא וידוא הלילכה סג קפמוק .םילבוקמ 504

 .תיקסיעה הידמיטלומה םלועל הנכהכ יתוכ

 תיזחב אוה הניחב לכמש בשחמה הז ,לכה ךסב

 .סיעוציבה תגיל שארבו תיגולונכטה

 :רמגל עיגה

 ו

 אוה קפמוק לש המצועה בר (888/58) תרשה

 התוא ,1ח6א תרוטקטיכרא המשוי וב ןושארה

 -וק לש רתוי םיעונצ םיבשחמב םג דיתעב הארנ

 64 קיפא דחא בשחמב תבלשמ 186 .קפמ

 לש שדחה ?פא'זטאו-ה רובע) דבעמל תויביס

 ₪154 קיפאו ןורכיזל תויבס 128 קיפא ,(לטניא

 -רב סג ךומתל לוכיש ,טדחמחאמד תותשרל

 ןוסיטרכ תפסוה ידי-לע ,דסאמא אזא6 תותש

 .עקתנ

 ןתינ) םידבעמ יובירב ךמות | 5ץ5שחוקזס/א1-ה

 -רא ,(דיחי 620 סיטרכמ רתוי קיפאל עוקתל

 -פו (5641.4815) תגרודמ םיקסיד תרוטקטיכ

 קפמוק ,ליגרכ .תונווגמ םיתוריש לוהינ תויצקונ

 .יגולונכט חכ ןגפמל הלש בשחמה תא הכפה

 :רמגל עיגה

40%2-66 28)6087) 

 תרבחמ םיבשחמ לש שדח רודב ןושארה

 תיתימא תונשדח הארמ ,6 מושג צ 0

 .הרקי אל תכרעמב המצוע יבר םיביכר בולישב

 -יבל ריחמ סחיב םויכ ךילומה קפס אלל והז

 .םיעוצ

 םע ,(1-885 יצירח ינשב דייוצמ בשחמה

 ן(ג64 32 דבעמה לע ססובמה ואדיו םאתמ

 קיפאל םאתוה קסידל [1פמ רקב סג .411 לש

 הצאהל וכז קסידה יעוציב םגש ךכ ,ימוקמה

 הנשה הכילומ 047\ו/גצ 2000 .תיתועמשמ

 ק6 ךרעש רקסב ,תונימאה תלבט שארב

 רבד .בייהראב םישמתשמ ןיב א/462זאמ

 ןייטצמש בשחמל ןוחטיב לש דמימ ףיסומש

 .ריחמו םיעוציבב

 תוסבדמ

 -מו ינועבצ ךסמל לבגומ אל יפהגה קשממה ןדיע

 ךפה םישהמו יטטסא ריינ טלפ .6₪1 תכרע

 -מה לש תיסיסב השירדל סוטאטס למסמ

 -וש עבצ תויגולונכטו רזייל תוספדמ .םישמתש

 רשפא יאש שעור רזבאמ תספדמה תא וכפה תונ

 .בשחמה תכרעמב רתויב רקיה ביכרמל וידעלב

 1992 .תיגולונכט תוניוצמל 6 4642186 יסרפ

 ה) דש ל ששי) 2 0

5 9-5 100875 14700078 

 הרסויק לש תספדמה ,ריינה תכירצב רשאמ ץוח

 -בו .ספדומ טלפ תקפה לש תויולעה לכב ץצקת

 -יאל תישיא המורתמ קופיס שיגרהל לכות ףסונ

 איה הליערה הפשאה תנטקה ןכש ,הביבסה תוכ

 -מל דוגינב .תאזה תספדמה ןונכתב בושח קלח

 תא ףילחהל ךרוצ שי ןהב ,תוליגר רזייל תוספד

 שיגרה לילגה תאו (70א58) הקבאה תינסחמ

 וילע ךילומ-וטופ רמוחב הפוצמ לילג) רואל

 .תוספדומה תורוצה תא רזיילה ןרק הוותמ

 תרבעומ איה ונממו לילגל תקבדנ רוטה תקבא

 -בש ירה ,תונמוזמ םיתיעל (הספדהה ריינל

 לילג ידי-לע תמשוימ רואל תושיגרה וז תספדמ

 -וכז יומד (4אוסחקהַסטפ) ישיבג אל ןוקיליס

 תורישה תפוקת לכ ךשמל םייח ךיראמה ,תיכ

 הדובע תונש 20-כ ,םיפד ףלא 300) תספדמה לש

 .(עצוממ לוצינב

 אלמל רשפא ,ףילחהל ךרוצ ןיא תינסחמה תא

 לש בולישה .דבלב רלוד 39 ריחמב שדח רנוט

 דירומ ,רזוח יולימל תינסחמו םימי ךיראמ לילג

 -מל סחיב שילשל ספדומה דומעה תולע תא

 .תורחא רזייל תוספד

 :רמגל עיגה
 60 ו וז

 תוספדמה קושל סנכהל הטילחה קפמוק

 תוספדמ לש 2405/80 תרדיס .יילודגביי

 תותשרל (הקדל םיפד 20-ו 15) תוריהמ

 תרשל ידכ ללכ ךרדב תשרדנ הספדהה תוריהמ)

 תפשב הכימת תקפסמ ,(לודג םישמתשמ רפסמ

 -כט .דרקפ טלויה לש 001, 5-בו 2 טפירקסטסופ

 -ושמ הנחבא תקפסמ טקפמוק לש קפד תיגולונ

 ריחמה וליפאו שטניאל תודוקנ 4008800 תרפ

 .םיעוציבלו תוכיאל סחיב רתויב ריבס

 :רמגל עיגה
 6א(זיסתוא 1 356ז 115

 -סמ (בייהראב) רלוד םיפלא 10-מ ךומנה ריחמב

 -קמ עבצ תוכיא סקינורטקט לש תספדמה תקפ

 םצש- איה עבצה | תיגולונכט | .תיעוצ

 -וקנ 300 עונמ לע תססובמה ,5081/ד10א

 -ופב תכמות תספדמה .פרש לש שטניאל תוד

 הנחבאה רופיש תטיש תרזעבו 2 טפירקסטס

 המודה הספדה תוכיא הגישמ איה 070 אמ

 .םוליצל

 םייבקיה םירזבא

 קפס אלל אוה ,0פ-80או  ,םינותנה רוטילקת

 .הנורחאה הנשב םייפקיהה םירזבאב טלובה

 -וש םיאשונב עדימ ירוטילקת) םירתוכה רפסמ

 ,תיטמרד הרוצב דרי סיננוכה ריחמו לפכוה (םיג

 טייבהגמ 600 לש ןורכיז תפנו םירפושמ םיעוציב

 בחר ןווגמב יביטקרטאל 62-80א-ה תא םישוע

 .םימושי לש דואמ

 הס ור

 06 תו( ( 4

 ינשב בוטה הלש 62-א0או ןנוכב הבליש אש6

 בבוס 68-74 םגד .תומיאתו םיעוציב :תומלוע

 הינשל םירוטקס 150) ליגרהמ הלופכ תוריהמב

 ,םינותנ אוה ארקנה עדימה רשאכ (75 סוקמב

 -קל ידכ יטרדנטסה בצקל תיטמוטוא רזוח ךא

 .וידוא אור

 :רמגל עיגה
2 00 0 

 -סל הנשה הרגיה קדוק לש הטלקהה תכרעמ

 ,בוכריאל םילכ לש האלמ הכרע התיאו 26 תביב

 תכרעמה .המלצמ תונומת לש הפילשו הכירע

 תוליגר מיימ 35 םליפ תונומת קורסל תרשפאמ

 תונומת 100 דע ,סס-םסא| לע ןתוא ןסחאלו

 ןנוכ לכב תישענ הנומתה תאירק .רוטילקתל

 -קת תאירק רשפאמה גוסה ,א  גוסמ

 ףצקב | אלש | וטלקוהש םירוטיל
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 ,ךותיח תרשפאמ הנכותה .(א!01171505510א)

 -ירה ינפל תונומתה לש הנטקה/הלדגהו בוביס

 ןקתל הגרדהב ךפוה ?תסוס 62 טמרופ .םוש

 לש תלוכיה תוכזב הבר הדימב ,לבוקמ יפרג

 הנכות יעצמא לש תמלשומ הליבח קפסל קדוק

 .הרמוחו

 :רמגל עיגה
 ץחוופפ 6202 521 0

 אוה ספיליפ לש 02-80או-ל הטלקהה רישכמ

 -וכי ,רתויב םיריבס םיריחמב ,איבמב ןושארה

 םיעטקמ רוטילקתה לש ןכותה תא תונבל תל

 התאש יפכ קוידב - דרפנב דחא לכ םיטלקומה

 םתוא םיצבק ףסואב ליגר טקסיד אלמל לוכי

 םג ספיליפ .םייוצרה ןמזבו רדסב טילקמ התא

 תוריהמב הטלקה הרשפאש תונושארהמ התיה

 דעוימ ןנוכה יכ רשאמ ךומנה ריחמה .הלופכ

 םיינוניבו םינטק םיקסעב 62-80א| תטלקהל

 ןתת ילואש ךרד תצירפ הווהמ אוה וז הניחבמו

 .אירמהל הפיחדה תא הידמיטלומל

 תוכרעמ 'תתו םיביכר

 ,ויביכרמ לש טושפ סוכסמ רתוי אוה בשחמ

 לש סלוסב ףסונ בלש אוה ביכר רופיש לכ ךא

 -טה תונייטצהה יסרפב םיכוזה .בשחמה רופיש

 -יעה םיביכרה לש ךתח סיווהמ הנשה תיגולונכ

 ואדיו רקב ,םייזכרמ םידבעמ :בשחמב םסיירק

 .חישק קסידו

 הי

 לש טלוו 3.3 תיגולונכט
 אופ ידבעמ

 ןשקעה םיעוציבה סוסחמ איה קפסה תכירצ

 -ל) םיבשחמ .בשחמה רועזימ ךילהתב רתויב

 ,תוללוסב הרוצע היגרנא לע םילעופה ,םיאש

 -יה רובע (עמשמ יתרת) דבכ ריחמ םימלשמ

 3.3 תיגולונכט .ריקב עקשהמ קתנתהל תלוכ |

 הקפסא חתמב םילעופה סיביכה רמולכ) טלוו |

0 
 ו

 לארש (4
 יהנכ

33 

 1992 .תיגולונכט תוניוצמל 06 4632185 יסרפ

 -רב םילבוקמה טלוו 5 םוקמב טלוו 3.3 לש

 -הה הכירצ תא ןיטקהל הרומא (םייגול םיביכ

 ןיב הדובעה ךשמ תא ליפכהל ךכו יצחל קפס

 .הללוסה תונעטה

 האצוהב הנשה הצולח התיה אופ תרבח

 -יג ,3868א1/0-ו 38681 םיביכרה לש קושל

 .םירלפופה םידבעמה לש חתמ תוכומנ תואסר

 ןונכתב לטניא ירחא בוקעל תצלאנש ,אאוס

 -טב החיכוה ,א86 תרוטקטיכרא שומימו

 .ךילוהל םג הלוכי איה יכ וז היגולונכ

 :רמגל עיגה

 ד ] זק 0105 10107 0

 יקדבמב אצמנ 71 לש שדחה ואדיוה םאתמ

 ינפל הברה ,וגוסמ רתויב ריהמכ 6 5

 רהמ םלש לדוג רדסבו ((ופוסח קפמוק) ינשה

 -מה הלא ללוכ ,עצוממ ואדיו סיטרכמ רתוי

 ךרדה תצירפ .53 וא 758א6 דבעמ לע םיססוב

 יפרגה ץיאמה ידי-לע תגשומ םיעוציבב

 ימינפ דוביע םע .4ד1 לש ידוחי בבש ,2

 -מו טייבהגמ 4-ל יראניל ןועימ ,תויביס 64-ב

 שוו תזס-ה .ימינפ (ת0א19) םינפוג ןומט

 (לסקיפל תויביס 24) יייתימאיי עבצב םג ךמות

 -יגב וגישהל ןתינו (1280א1024) ההובג הנחבאו

 .184-ו 154 תואסר

 :רמגל עיגה

 זץ שתבוא 650081
6 50 

 -ימל רבעמ דחא דעצ וכלה א לש םיפשאה

 -ימה סלוע לע תרבועה תיללכה היצזירוטאינ

 אל ןיידע שטיא 1.8 םיקסידש ןמזב .בושח

 שטניא 2.5 םיקסיד לש החדהה תא ומילשה

 קסידורקימ א האיצוה ,תרבחמה יבשחממ

 סוקמ אוצמל לוכיש ,םירורפג תספוק לדוגב

 םידמימל ףסונב .םינובשחמבש ןטקב וליפא

 (!דבלב מיימ 33 אוה טילקתה רטוק) םיריעז

 היגרנא תכירצב םג א דצאגושא-ה ןייטצמ

 -זו תוטבחב ללכהמ תאצוי תודימעו המועז

 .םיעוזע

 :רמגל עיגה
 תיגולונכט
 רדתה תלפכה

2 

 לטניא לש

 -פא 2 תיגולונכט

 -כה הנושארל הרש

 -מה יעוציב לש הלפ

 ךרוצ אלל | דבע

 -רה חולה תפלחהב

 -לנפ דוביע בצק ןיב הדרפהה .בשחמה לש ישא

 -מל (תויוישכעה תואסריגב רהגמ 66-ו 50) ימ

 לש ילמשחה ןונכתהמ תשרדנה תוריה

 -אמ ,(המאתהב ץרהגמ 33 וא 25) םאה-חול

 םיקירבמה החבשהה יכילהתמ דחא תא תרשפ

 ביכרה | ,המגודל .ת6-ה תודלותב רתויב

 25%-ב םיבוט םיעוציב קפסמ 6

 ןתינ תאז סעו ,הליגרה צרהגמ 50 תסריג רשאמ

 .ףרהגמ 33-ב ץורל ןנכותש סא-חול לע וניקתהל

 0ץםתספזשמ תסריגב םג םיעצומ א2 ידבעמ

 ידי-לע םיקיתו םיבשחמ לש החבשהל תדעוימה

 .יפוסה שמתשמה

 ימועיל חותיב ילכ
 הנכות

 -רל ודעונ חותיפה ילכב םינורחאה םירופישה

 ,"םימצע החנומ תונכתיי ,00? תויגולונכט סות

 תוריהמב תכפוהש ,תיפרגה הדובעה תביבסל

 .הנכות חותיפב תוליעפה דקומל

 תי, ו --ה

 א 1

+ 
 מ

 0 ו 5

 הביבסה תכיפה לש לולסמב הכישממ דנלרוב

 -ושי חותיפל ליעיו יתודידי םוקמל 6/6++ לש

 איה 0/6++ תביבס ,תוטושפ םילימב .םימ

 קושב רתויב הבוטה חותיפה תביבס סויכ

 3.1 הסריגב .הרפשל הכישממ דנלרובו ,םויכ

 תכרעמל תובר תופסוה דנלרוב הלילכה

 -ומ ,015-ב הכימת ללוכ ,08 66 ו/נצפסו5

 לע לקהל ידכ ,דועו כג6 8 כ807,הידמיטל

 תביבסל םימצע יחנומ םימושי חותיפ

 -עמ סג איה דנלרוב לש 6++/3.1 .וזאסס5

 -עב תלעופה הנושארה תמלשומה חותיפה תכר

 תללוכ איה ןכ ומכ .וץותנסשא תביבסב המצ

 היצזימיטפוא ,עבצב (5ץחוגא) ריבחת תושגדה

 .םיבאשמ רודיהו תרפושמ

 :רמגל עיגה
 670501( /1513] 03516 [סז

5 

 ןוויכב הריגה טפוסורקימ העציב הז רצומ םע

 זפע4 .05-ל וצעצססו/5-מ :לבוקמ אל



 םילילמת ידבעמל םייטנומיטנ םיכירדמ >> \/סז60[![₪6!( .%
 טנדוטסו דימלת לכלו דרעמל םלועה ךירדמה 3 0חא ירפ ס] יאַא -3|ה תא3) )

 הכינא

 בו6חיאב תוכיא ירפס

 שרוד לכל סניח ןוריחמו טרופמ גולטק
 052-541207 'לטל רשקתה

 םיעצבמ לע עדימ לבקל ידכ
 תויונחו םיסרוקל תזכורמ השיכרו

1 )0667]66\\ 
 סלש ךירדמ

 כ

 1 שו | מעכה טבנ מפיו מקס ] ד 0 ו ]

 ץופנה רפסה לא הרידח ! !א!> דומיל םלשה ךירדמה םילכ תכרע דומילכ רפסה 1
 דומילל לש םייברקה ליחתמל 62 תפטנל 6 תנכתמל ₪05 5

 לקספ וברוט יטניאה בטנחמה םדקתמלו תונורתפ טקסיד + תויצקנופ טקסיד + תומדוק תואסריגו

 7: טפסי השפות = םלשה ךירדמ 5 :
 רשמה ה הוטתמ רם הכד נו

 תומד\חוםומ סנו שמתשמ ּ
 קי ד: ד

 ת"ש 59 - מע 8 ח"וע 65 - "מע 4 | ח"ש 65 - 'מע 374 | ח"ש 89 - 'מע 8

 ןנוהומהההמעהההמנהההטתוהההה = ינקו םמההקה תות קההמקיההלה) 4 ןעמטהטקהההמהההקההההמההתשעמ םממטההטהשהקההשקטמקמקהששה)  ןטטהההאטאההממטהתההההקצההה| | וששקשההה
 תוכרעמ חותינ תביתכ יח סוטול לע לכה תונכת תיתוכאלמ הניב

 תביבסב ורקמ ימוטניי ססותו תרוטנקתה ינבמ תוכרעמו
 יוניאה בטטחמ םימדקתמל תוינכות טקסיד + 1 א%-ו םימדומ לובוקב החמומ
 םימדקתמ : 7

 יסוטולב - ינבמ 85 לובוק גולורפ
 !ן כ

 תיתוכאלמ הניב
 וז 2-8 דס -1 512 9נוש

 ב גוקינלו
 יררבא ץו

 תיעב םיבועהמ ירטסל |

 !סמ קיש ףרוצמ 5 ה
 תויונחב םירפסה תא גיצנהל ןתינ

 טרכארשיו הזיו יסיטרכ תועצמאב ןופלטב ןימזהל ןתינ תורחבנה םירפסה תויונחבו םיבוננחמה
 052-571582 :סקפ 052-541207 :ןופלט

 טנדח רפס <



 יס
 לאהשי 6

 ירנל

3 

 -מה סרפב התכז ו/ותסא5פ תביבסל 6
 האיצוה הנשהו הרבעש הנשב תינכטה תונייוצ
 ןימאהל השק .כ05 תביבסל הסריג טפוסורקימ
 לש רסמה תא ריבעהל החילצה טפוסורקימש
 -ועל םג הריהזמ ךכ לכ הרוצב יפרג שונא קשממ

 .05 לש ילולימה םל

 -טב םימושי תונבל תרשפאמ 1816

 ,(60%5) תוימלצב שומיש הרקיעש הקינכ

 בולישב ,ייםייאנולח" םייפרג םיטנמלאו רבכע

 -ות 205 תסריג .ילנויצנוונוק קיסייב תונכת םע

 תרדגהב ,הארמב ואעאססו/< | תסריגל תמא

 .תונכיתה תפשבו םימצעה

 תוחתערו תדושקה

 בצקב תותשרל םירבחתמ םיישיאה םיבשחמה

 -סמ הנשה ואצי 0 ןוילימ 10-כ .ךלוהו ףאומ

 הדובע תמוצל וכפהו ייישיא בשחמיי לש תוריג

 -ווצל סתוא תדגאמה ,תרושקת תשרב תישיא

 המסיסה ,רבעב תע לכבמ רתוי .הדובע תות
 ,ייבשחוממ אל התא רבוחמ אל התא םא"

 .תילסרבינוא התימאל הנשה הכפה

 ה

05 005 

 טפוסורקימ

 (?ט88-ך0 םיווש-ןיב-תושיר לש בוליש ידי-לע

 לוהינ ,ינורטקלא ראוד ,קמפח אטדואסאא1א6)
 החילצה \/זאפסואפ קשממו תשורמ הנש חול
 -סב הדובעמ תולשכמה תא איצוהל טפוסורקימ
 תושיר .(.גא) תוימוקמ תרושקת תותשר תביב
 -ידה לעש עדימה תא קולחל רשפמ סיווש ןיב
 הלאשל רשק אלל ,םישמתשמה לכ ןיב םיקס
 רשקה .בשחמ הויאב תיזיפ אצמנ עדימ הויא
 יאזאפסו/פ ספ ואסחאסמסטק לש קודהה
 -עש תויעבה תא םג ענומ א6ו\/ג6 תכרעמ םע
 .םיצבק-תרש/חוקל תביבסב ץוצל תולול

0 
 ,( אהל יא חל 1054 01

1 ₪ 

 1992 .תיגולונכט תוניוצמל 6 4042185 יסרפ

 לוהיז תונמל רשפא םייגולונכטה םישודיחה ןיב

 ,תשר סיטרכל (68] שפ) לוחיתו יטמוטוא

 ןגומ דומבו תויביס 32-ב םידבועה םירביירד
 הביחרמה ,תתשורמ תימניד םינותנ תפלחהו
 לע םיצרה םימושייל םג פפמ תיצקנופ תא
 תינמז-וב רבחתהל ןתינ .תשרב סינוש םיבשחמ
 תותשר ללוכ ,תותשר רפסמו םיתרש רפסמל

 .1.גןא אוגתגקסז-ו אוג

 :רמגל עיגה

 וקו 6

 ןיב רשג אוה םוָפַּּסְַא לש שדחה רצומה

 -יה . פפא - תיתרפיס הינופלטל דזמתואמד

 תוקחורמ טנרתא תותשר רושקל אוה ולש דוע

 יתמ) תיתרפיסה תינופלטה תשר ידי-לע וזל וז
 -תא וק ןיב רבחתמ 1אוג6-ה .18פא (!לארשיב
 -תל האירק ההזמ אוה רשאכו ןופלטה וקל טנר
 תא רצוי אוה הקוחר תשר לע תבצומה הנח
 ינופלט םוידמב שומישה .גויח ידי-לע רשקה
 רוביח ןוגכ) תוליעיו תושימג רשפאמ יתרפיס
 (רבגומ טרס בחור גישהל ידכ דחי םיצורע רסמ
 -קת תותשר) וצגא תותשרב תוירשפא ןניאש
 -נא (םינופלט יווק לע תוססובמה הבחר תרוש
 .תויגול

 :רמגל עיגה
 1100106 (11090 וז

 ו

 רשאכ םייטאטסל םיכפוה םיאשינ םיבשחמ

 -בכ תועצמאב תורשקתה תשרל םתוא םירבחמ

 תויהל ךל רשפאמ םילבכה לועמ רורחשה .םיל

 וב רוזיאהש יאנתב ,רושק תויהל ילבמ רבוחמ

 תרושקת תוריש ידי לע הסוכמ אצמנ התא
 -ירא לש יטוחלאה סדומה .תיטוחלא םינותנ
 -תה תא המידקהש הציבה ילוא אוה ןוסק

 ןיידע תמייק אל תאזכ תיתשת ןכש ,תלוגנר

 ,ךרד תרומו הצולח רותב לבא ,בייהראב וליפא

 .חבשל ןויצל היואר תכרעמה

 -הל ידכ םיבשחמ סינוק ונחנא ,רבד לש ופוסב
 סה םימושיב םישודיח .םימושי םהילע ץיר
 -פה תא רפשל הישעתה לכ תא עינמה חכה
 .הדובעה תביבס תאו תומרופטל

 ו

 041070 70 (סז ו

 םישודיחל םוקמ שי יכ ןימאהל תקספה םא
 ךדימעהל דנלרוב האב ,םיינורטקלא תונויליגב

 .ךתועט | לע

 רוציק) ספשש

 ורפ ורטאווקל

 (תונולח רובע

 הלודגו האלמ

 -דח תונויערב

 טלובה .םיש

 -טמ אוה ןהב

 תרופ

 ,י'תרבחמייה

 -וכו לדומה לש ידמימ-וד ךתח אוה דומע לכ הב

 .ידמימ-תלת לדומ תונבל ידכ דחי םיפרטצמ םל

 -יז תיגתב דייוצמ דנלרוב לש תרכחמב דומע לכ

 תגצומה (ןופלא לש ב-אה תויגת ומכ קוידב) יוה

 דומעל הרישי השיג תקפסמו ךסמה תיתחתב

 התא תיגתה לע סשה תא .רבכע תציחל ידי-לע

 -ונב רטמרפכ וב שמתשהלו ךנוצרכ רוחבל לוכי

 .ורקמ תויצקנופבו תואחס

 -ואה יחקפ" תא הנושארל הגיצה םג עא

 תציחל .081₪667 1א5201085 | ,ייסיטקייב

 וא ,ןוחבל הצור התא ותוא טקייבואה לע רבכע

 תרשפאמה גולאידו טירפת תבית תחתופ ,תונשל

 עקרה עבצמ לחה .הנוכת לכל הרישי השיג ךל

 רקחתל התא לוכי .וב םישמשמה םינפוגב הלכו

 לכ וא ףרג ,קולב ,דיחי את לש המרב טקייבוא

 לודומ .וינייפאמ תא תולקב תונשלו רחא סצע

 תסריגמ לאשוהש ,כגד\5ג5₪ תפפאדסק

 -רל איבמ ,סקודראפ לש הבורקה ואאפסו5

 "המגוד ידי-לע התליאשיי לש הנבמה תא הנושא

 .סיינורטקלא תונויליגל

 ו0ג|וג א |

 :רמגל עיגה
 ה קקז080ה 1.0 זו

 תלוכי ריתסמה יפרג םינותנ דסמ אוה ,אקקזסגסה

 .תונכית-רב וניאש טושפ הטעמל תחתמ הבר

 -טו תוחייוד תנכהל םייפרג םילכב דייוצמ אוה

 .תרושקת תשרב ץיפהל לוכי התא םתוא ,םיספ

 ,םייפרג םיציחלב םיספטה תא דייצל לוכי התא

 -נב לופיט םירשפאמה םימוד םילמסו םילגרס

 תושעל לוכי התאו ,תיביטיאוטניא הרוצב סינות

 .תונכית לע רבד תעדל ילבמ תאז

 :רמגל עיגה
 א יז, (סז (1ם605 0

 טפוסורקימ

 ינשדח היה טפוסורקימ לש ינורטקלאה ןוילגה

 תלפונ הניא השדחה 4.0 הסריגו םלועמו זאמ

 -מה סרפב התכזש ,3.0 הסריגמ התונשדחב

 םיאתב לופיט .הרבעש הנשב תינכטה תונייוצ

 תיצקנופ ,פתג6 8 עתספ ,הרירג ידו-לע

 -ופו תורדס תיטמוטוא המילשמה א
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 רבכש תושדח תונוכת ןה ,שארמ םינכומ םיטמר

 רוצייל רזועש ,ו/ז2482 ,ססוקה .םייוקיחל וכז

 -יאה תויאה קדבמו (08055148) תובלצה

 .חבשל ןויצל םייוארה םירופיש םה ילרגטנ

 םייברג םימושיי

 -הל תרשפאמה המרל הלישבה 6 לש הרמוחה

 הדובע תנחת לאכ בטיה דיוצמ בשחמל סחיית

 תא םילצנמ םישדח םימושיי .תיתימא תיפרג

 סינווג ןוילימ 16.8 םיקפסמה םייפרגה םירקבה

 .ההובג הנחבאב

 ה כו ו ה

 18018] 126510ה ?1ח(0ז 0
 ו

 תיצלומיסב איש איה חס(! ?גותפז תנכות

 -אה תא המיהדמ הרוצב המדמ איה .בשחמ

 -וסמ הידמ לע םייתרוסמ רויצ ילכ לש םיטקפ

 םימ יעבצ ,סוונאק לע ןמש עבצו תשרבמ .תיתר

 -פע לש "תוחירמיי ,ספסוחמ רויצ ריינ לע םילזונ

 התא .ןומיס טע לש םידיחא סיווק וא םחפ ןור

 וליפא יסאלקה רויצה ךילהת תא תומדל לוכי

 יפכ היצטיגיד חולב שמתשהל :תיזיפה הניתבהמ

 -הל ולש םיעבצה חולב שמתשה יסאלק ןמאש

 טעמו סודא עבצ טעמ לוחכמה הצק לע תולע

 .לוגס ןווג לבקלו םתוא בברעל ידכ לוחכ עבצ

 -בו תויומכב הטילש ךל ןתונ ץחלל שיגרה חולה

 -אב ליעפמ התאש ץחלה תשיח ידי-לע תוהכ

 .טעה תועצמ

 תא קוידב תרזחשמ סינושה ריינה יגוס תיימדה

 סופסיחה תגרד ,םיביסה ןוויכ ,הגיפסה תונוכת

 -הה .רויצ תוריינ לש םיבר םיגוס לש קרבהו

 -על םיסונמ םינמאל תרשפאמ תמלשומה היימד

 -ותה דומילב ךרוצ אלל בשחמ תרזעב רויצל רוב

 .ספאמ הלוכ הר

 1992 .תיגולונכט תוניוצמל 06 46321א6 יסרפ

 :רמגל עיגה
 410108 1ת(611107גוא 0

 תקיפרגב הלש עדיה לכ תא הדחיא 5

 .רויא תנכות לש שדח גוס רוצייל ידכ םיבשחמ

 תויצקנופ לש בולישב דחוימב תטלוב תונשדחה

 לבוקמש המל המוד הרוצב ,הנכותב םידמימ

 תורשפאמ םידמימ תויצקנופ .םייבית תונכותב

 לש םידמימה תא תמאותמ הרוצב תונשל ךל

 -יגה םירשקההש ךכ ,םירושק םיטקייבוא

 .ורמשי סהיניב םיירטמוא

 :רמגל עיגה
5 0 01060 

 -נו עדי תשרוד רופא ינווגב תונומת לש הקירס

 םישורדה סיברה םירטמרפה תריחב .בר ןויס

 -דה גוסמ הניא ,תילמיטפוא האצות תגשהל

 000 .תולקב דומלל לוכי ליגר שמתשמש סירב

 -ואה ךילהת לש האלמ היציזמיטפוא העציב

 דויצ יגוס לכ תא הריכמ הנכותה .היציזמיטפ

 ידכ ,המודכו הספדה יעבצ ,ריינ יגוס ,הספדהה

 איה .תיטמוטוא הרוצב אלמ הקירס לויכ עצבל

 -ובע איצוהל הסונמ יתלבה שמתשמל תרשפאמ

 .תחא רותפכ תציחלב תיעוצקמ הד

 הנעה שיא
 אושו 5. 261| לד .ס לקיימ

 האופרל טנדוטס ,19 ןב ריעצ םינש 9 ינפל

 תא הנק ןיטסואב ססקט לש הטיסרבינואב

 תוימוקמ םיבשחמ תויונח לש ףדועה יאלמה

 -דח תונוכת ףיסוה אוה .ולש קסעה תא לחהו

 -פל לחהו םיימשרה םיריחמב קומע ץציק ,תוש

 .הירוטסיה אוה ראשה .תיביסמ הרוצב םסר

1. 
 -רה ידומיל תא קיספה לד לקיימ טנדוטסה

 9 ךות .םיבשחמ לש קווישה ףשאל ךפהו האופ

 ומש תא תאשונה הרבחה תא איבה אוה םינש

 !הנשל רלוד דראילימ 2-ל תוברקתמה תוריכמל

 תונדקשב תדמלנ וולש םיקסעה תקינכט סויה

 -תמ אלש ,םילודגכ םינטק ,םירחתמ ידי-לע

 הרישי הריכמ לע שגדה .התוא תוקחל םישייב

 ,םילבוקמ קוויש יקיפא תפיקע ךות ,חוקלל

 הרוצתה תמאתה .יביסרגא םוסריפב תכמתנה

 םג) םניח ינופלט ץועי תורישו חוקלה תושירדל

 -ודב תוריכמ .(לד ידי-לע םלושמ החישה ריחמ

 -נע םיבשחמ תויונחבו םיגולטקב ,ןופלטב ,רא

 ןוצר תועיבש לע שגד .(6025851055) תויק

 .חוקלה

 -פה תא לד לקיימל הבח םיבשחמה תישעת לכ

 בוליש הרשפיאש ,םישדח קוויש יקיפאל הציר

 ףחדה .םיכומנ םיריחמ םע תוכיא ירצומ לש

 -פה תורחתל איבה הישעתל לד לקיימ ןתנש

 רתו: םיבוט םיבשחמ ונל האיבמה תיטסטנ

 .תדרל םיקיספמ אלש םיריחמב רתויו

 :םייח 'גישה

 הדרונ דנומייר

 תא

 לבונ תרבח אישנ

 אל הרבחל 1983 תנשב עיגה הדרונ דנומייר

 ץ6 | תרמוח רוצייב הקסעש ,דחוימב החילצמ

 לש תרכומה הכילומל התוא ךפהו ,תיתרגיש

 ,תקסופ יתלב תורחת לומ .תרושקת תוכרעמ

 הלעפהה תכרעמ תויהל 6/6 הכישממ

 קושה חתנ תלעבו תרושקת תותשרל תפדעומה

 ףצר תוכזב רמשנ ריכבה דמעמה .רתויב לודגה

 תכרעמ ןוגכ  ,םיינכט םירופישו סישודיח

 (9צ5דמא גטו 701584א68) לשכ-לא

 אסד חמת 0324815 סינעטנ םילודומו

 לשו ,לבונ לש החלצהל סיסבה .א1000155)

 -ועפ ףותישיי ארוק הדרונש המ אוה אג

 -יש ושורפש (60-0701710א) יינתורחת הל

 תיטבהל תנמ לע םירחתמה סע הלועפ ףות

 0 .תשרה ישמתשמ לש ןוצר תועיבש



 תיברמל סאות 5

 .םיישיאה םיבשחמה

 סינווגב הנרקה *

 .םיעבצב וא

 227,000 דע תגוצת 5

 .םייתימא םיעבצ

 ילרגטניא רוביח םע 5

 .ואידיול םג

 ץועיי 6

 הרכשה 6%

 הריכמ 6

 תונורתפה רחבמ

 ךרוצ לכל

 ביצקת לכלו

 ם"עב םטייד
 05-5696147 .םכפ .05-5495565 .'כט .47105 ןורשה תמר .512 .ד.ה =) סצדםא ודס
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 סופיירז לאו* הנשה חא ונל ושעש םירצולה

+ 

 וניכרוע ובשי 1992 בושחימה תנש תריגס לגר/

 -הו תורוקיב ורבעש םירצומה ללש תא ומכיסו

 ,שיילצל םייוארה סירצומה .הנשה ךשמב הכרע

 יסרפל וכז  ,תיגולוכטה םתונשדח תוכזב

 םדוק רמאמב םיטרופמה ,"תיגולונכט תונייוצמיי

 ונל םירוכז םיבר םירצומ דוע לבא .וז תרבוחב

 -מה תוחתפתה תא םיאטבמה םירצומ .הבוטל

 .הרמוחו הנכות ,בושחימ ירצומב תדמת

 סתואל םידעוימה םירצומ ןיב טשפתמה ןוימדה

 סלוע וליאכ ךתוא תועטהל ךירצ וניא םימושי

 .ןוכנה אוה ךפיהה .הדיחא תוינוניבל עקש 6-ה

 םירצומ הברה ךכ לכ הב הנש וניאר אל םלועמ

 -שה לכב ךכ לכ םייוצר םירופישל ואיבה םישדח

 ונל ושע הלא םירצומ .ישיא בושחימ לש םיחט

 .הנשה תא

 -אה םירצומה לש םיאבה םידומעב הריחבה

 איה . י'תיביטקייבואי הניא 1992 תנשל םסיבוה

 -ועה לש תויביטקיבוס תופדעה לע תססובמ

 םישנא סה ונלש םיכרועהש רוכזל יאדכ .םיכר

 -טה תיזחה וק סע עובק רשקב םיאצמנה

 -הל ,חתנל אוה ימוי סויה םדיקפתו תיגולונכ

 -יאו תנגוה הרוצב םירצומ רקבלו ךירעהל ,תווש

 סתעדל קינעמ הזה עקרה | .תיטנגילטנ

 -יא תומחגמ תגרוחה תועמשמ תיביטקייבוסה

 .תויש

 ןייוצמי' רצומכ הריחבל ייבוהא רצומייכ הריחבה

 .ושומימל ןויער ןיב לדבהה אוה "יתיגולונכט

 ינכט שודיח איבמ "תיגולונכט ןייוצמיי רצומ

 הקול ןושארה רודב ושומימ סא ףאש ,קתרמ

 תוחתפתה לע עיפשהל דיתע אוהש ירה ,רסחב

 -ימש רצומ אוה ייבוהא רצומ"" .דיתעב בושחמה

 הלק הפיפח תמייק .םויה תחנ ונל סרוג ושומ

 -ימ םה םידדוב םירצומ) תוירוגטקה יתש ןיב

 ןבורב ךא (תנייוצמ היגולונכט לש ןייוצמ שומ

 -והא םירצומ .בטיה תונחבומ תוירוגטקה יתש

 הסריג .ןיטולחל סישדח חרכהב סניא םיב

 בוהא רצומל יתרגיש רצומ ךופהל הלוכי השדח

 םירצומה תצובק לכב החבשה יטבנ עורזלו

 יוקיח ידי-לע םא םג ,םושי ותואל םידעוימה

 -וע ואותסשפ לש תוירלופופה ,דחוימב .העמטהו

 -רמ תויזיוור עצבל םימושיה ינרצי לכ תא הרר

 ךרדב איה האצותהו ןהלש תונכותב תכל תוקיח

 הכז םימצע החנומ תונכית םג .שמתשמל גח ללכ

 תומרופטלפ לע סלוה גוציל ףוס ףוס

 -הו ,דנלרוב לש טגוס זס םע ,ת6/ 5

 םע .םינרציה ראשל תוריהמב טשפתת המגמ

 הנוגה הנמל הנשה התכז 205 תביבס םג ,תאז

 דצל םוקמ הל וחיטביש ,םירצומו תוחבשה לש

 .דיתעב םג וו

 -פמ ונילא ורגיה םיבוהאה םירצומהמ קלח

 דסמ אוה !6אג60ז זס .תורחא תומרופטל

 תביבסל החלצהב רבעש שוטניקמל םינותנ

 תינחלושה רואל האצוהה תנכות תאו /ותסש5



 תביבס םג .שא[א תביבסמ ונלביק יזגתוסא גז

 -ינו לוהינ ירצומל תובר תבייח 6 לש תותשרה

 -נה ידסמ םג ומכ ,שא]א סלועב סרוקמש בות

 תפשו תרש/חוקל תרוצת לע םיססובמה םינות

 .801, תותליאשה

 -חה דוח תא םיאשונ םיבוהאה הרמוחה ירצומ

 .תלעותל תולע ןיב סחיל תומכסומ תצירפב תינ

 -ירי לש תצאומ המגמ הנשה וניגפה םירצומה לכ

 תלפכה תיגולונכט .םיעוציב רופישו םיריחמ תד

 80% לש רופישל האיבה לטניא לש תוריהמה

 .םאה חול תפלחהב ךרוצ אל בשחמ יעוציבב

 -דמ .ילסרבינואל ךפה םדומב סקפ לש בולישה

 ,שטניאל תודוקנ 600-ל התיכ ולע רזייל תספ

 -ועה הספדה בצקו טפירקסטסופ תפשב הכימת

 .ריבס ריחמב - תיתקלחמ הדובע לש םיכרצל הנ

 יתורירש וק שי וז הריקסב םג הריחב לכב ומכ

 לכ תא רקסל ונתורשפאב ןיא .י'ןאכ דעיי לש

 38-ב םיקפתסמ ונאו ןויצל םייוארה םירצומה

 -שה תוריקסב אוצמל ולכות ראשה תא .דבלב

 -חה םירצומה רודמ ,י'ןושאר טבמביי לש תויתרג

 .קס אוגַקפלּות6 לש ןוילג לכב עיפומה םישד

 ה1סח8 [יסטז 6. 1

 החבשה יבוביס ינשל הנשה התכז 1ק0ג סטז

 רזגמב ףידעה םינותנה דסמכ התוא וריאשהש

 -חה תואסריגה .קושה לש (רקי אל - ירק) ךומנה

 -יג לש תויעבהמ קלח ורתפ 05/-ו 205-ל תושד

 ומכ ,תושדח תונוכת ופיסוהו תומדוק תואסר

 יצבקב שמתשמ דסמה .שופיח ןמזב ימניד ןוימ

 ידסמל תשגל ךל רשפאמו םייטרדנטס 8%

 .6855-ב תנכתל ךיא דומלל ךרוצ אלל 55

 -תו ורקאמ תויצקנופ תרזעב סימושי תונבל ןתינ

 .םיטירפתב שומיש ידי-לע וא (פ0חקופ) םיטירס

 ייבונגייל ןויסנל רחא םש) י'תיתורחתיי החבשה

 רלוד 99 הלוע (םירחא םינותנ ידסמ לש תוחוקל

 ןיבש םיריחמב תונימז 1/גא תואסריגו דבלב

 רלוד 4,995 דע (םישמתשמ השולש) רלוד 9

 .(םישמתשמ םישולשל)

 1.0005 / חוו 00

 היה ומכ גהנתמ סוטול לש םילילמתה דבעמ

 םייפרגה םיעצמאה לכבו .\/ות6סא5-ב בהואמ

 הסריגה .חתפמה תושרל הדימעמ 601 תביבסש

 םילילמתה דבעמ תובר תוניחבמ איה השדחה

 -מז ןניאש תובר תונוכת סע ,קושב רתויב קזחה

 ךתוא החנמ איה ,לשמל .הרחתמ רצומ ףאב תינ

 םיטרפל סינותנ ידסמו הצופת תומישר תנכהב

 -הו ןונגיסה ידומע תא תוארל ןתינ .םיישיא

 רבכע תציחלו םתוא חתופ התאש ינפל םיכמסמ

 התא הארנכש ,תויצקנופל ןולח ךל תחתופ

 .אצמנ התא הב היצאוטיסל רשקהב שפחמ

 1992 תנשב סתוא ונבהא

 -ומ תללוכ ג: זס ,תומדוק תואסריגב ומכ

 .הכירעו תונומתב לופיט ,רויא ,הקיפרגל םילוד

 -קת אלל המצועו תושימג העיצמ ורקאמה תפש

 אצמת אל ,תונורסח וז הנכותל םגש תורמל .םיד

 האנהבו תלוכיב הב הרחתמה םילילמת דבעמ

 .שמתשמל תמרוג איהש

 1/1315 / ג - 1זגות

 םוקמב .תובכר יבבוחל היצלומיס הנכות וז

 תא ןיימדל לכות תוילמשח תובכרב רדח אלמל

 תובכר תשר תשירפ סע ברעמה תא שבוכ ךמצע

 .תבכרה תעגה סע הלוע ןכרעש תועקרק תשיכרו

 המוה ןילופורטמ תרשל ךילע רחא שיחרתב וא

 -תה תובקיעב תשרפנה לזרב תוליסמ תשר סע

 -יפא תבקועה ,הלועמ הקיפרג .םירברפה תוחתפ

 -תמ רשאכ עבטה תוארמו רואה יוניש ירחא ול

 .הנשה תונוע תופלח
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 -וה לשמל ,הידמיטלומל אל ךא לוקל קוקזש ימ

 -של םירבסה וא םיכמסמל רובידב תורעה תפס

 תא קפמוק לש הליבחב אצמי ,הגצה תויפוק

 ,ןופורקימ) .הרמוח תללוכ הליבחה .וקופיס

 לע תססובמה הנכותו (םילוקמרו לוק דבעמ

 התא .טפוסורקימ לש \/גתוסומ 5סטת6 5ץ5ו6ח

 60-80%1-מ הקיזומ תעמשהל םילכ לבקמ םג

 תרוצב לוק יעטק לע הרימשל םיצבק להנמו

 קלחכ הליבחה תא תרכומ קפמוק .םינותנ דסמ

 ] יבשחמ לש \ת6סשמ 4וטסה תיצפואמ

 ריחמב תללוכ היצפואה .ע65%קזס א1-ו 6%

 -הה תוכרעמ ,רבכע ,ואדיו ץיאמ םג רלוד 5

 .205-ו ואותסואצ 3.1 הלעפ

 60 תו 0 ו

 -תה רזיילה תוספדמ קושל קפמוק לש הסינכה

 םיפד 20-ו 15 תוריהמ תוספדמ .ןימי לגרב הליח

 -טו 2 המר טפירקסטסופב הכימת סע הקדל

 רחאמ .הנתבאה תחבשה לש תינשדח היגולונכ

 תונייוצמיי לש הירוגטקל םג ורחבנ תוספדמהו

 .רתוי ןאכ ךיראנ אל ,!יתיגולונכט

00 

 5081 ססחוקטוש) | 565[ קשממ לש לנויצרה

 -יה סירזבא העבשב הכימת - (ותוטחב06 556

 דע שמומ אל - דיחי רקב תועצאב םינוש סייפק

 -יב 60₪| .םינרצי ןיב תומיאת רסוח ללגב הכ

 הררחשו ול וניפיצ ונלוכש ךלהמה תא העצ

 רזבא לכ סע דובעל הרומאש סירביירד תכרע

 -ינ 00615051 םירביירדה תליבח .םייק 1

 וא (רלוד 99 ריחמב) המצע ינפב השיכרל תנת

 סיטרכ םג תללוכה ,רתוי הלודג הליבחמ קלחכ

 ,םימאתמ ינרצי ידי-לע תקוושמה ,5051 רקב

 .םירחאו 463066 ללוכ

 זץ 85100876 0 5

 תא ןגראל ךל תרזועה ו/גתשסומ-ל רזע תנכות וז

 060₪5) תוימלצ לש האלמ הכרע סע הבתכמה

 השולש תעצבמ ₪090 .םיכסמ לוהינ ילכו

 ,םיילאוטריו םיכסמ לוהינ :דואמ בוט םידיקפת

 -וכת .הספדה לוהינו םימושי לש הריהמ הקנזה

 -פה אל ךא ,תורחא תונכותב תומייק תומוד תונ

 הנקתהה ,יתיצמתה דוקה ,תיטנגלאה תוטש

 -י\ םיכסמ .תיביטיאוטניאה הלעפההו הלקה

 רפסמ ןיב ןרמתל תילאוזיו ךרד סה םיילאוטר

 גצוימ םושי לכ .תינמז-וב םיחותפ םסימושי

 -וורל חותפל לוכי התא ותוא ריעז ןולח ידי-לע

 תלוכיה איה הריהמ הקנזה .רבכע תציחלב הח

 הנכותה .דיח* רותפכ תציחלב םושי חותפל

 לע טייבוליק 950-מ רתוי אל תספות הלוכ

 .קסידה
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 011056 74% \/0ז. 1

 םיסקפ תלבקו רוגיש ךרוצל בשחמב שומישה

 תונכות תוכזב רקיעב הנשה הצואתל הכז

 הטושפל המישמה תא ושעש תושדח \/ותאסופ

 תא תרתופ 6366 תרבח לש תגאא(גגטז .הליעיו

 ירחא ,םיסנכנה םיסקפה סע תושעל המ היעבה

 רטסר ץבוקב קסידב תרמשמל ודקפוה םהש

 0066 .(תילולימ תועמשמ אלל תודוקנ תנומתב)

 -מה תויתואה יוהיז תנכות תא אשונל המתר

 -מת ךרועו תויא קדבמ הפיסוה ,הלש תמסרופ

 םיסקפ תכפוהה תכרעמ ךכ הרציו טושפ םיליל

 . א80]] יצבקל םיסנכנ

 -קפ אוצמל ךיא ,תרחא היעב תרתופשס!!ק56 גא

 -'א תכרעמ איה תאזה הנכותה .קסידה לע םיס

 תשמתשמה ,תמכחותמ םיכמסמ תפילשו בוכר

 םיחותפ תודשו ןוימ תויתוא 52 סע יוהיז תיגתב

 ןוימ תרשפאמ תכרעמה .סקפל תורעה תפסוהל

 -הה תגצהו םיבכרומ םינוירטירק יפל הפילשו

 דרפנב תירמונאפלא הרוצב תורומשה) תורע

 -המ סקפל ארוק התאש ינפל (רטסרה ץבוקמ

 .ןויכרא

81608 0 0 

 -ויב יטסילאירה הסיטה רוטלומיס אוה 3 ןוקלפ

 -מש םינטקה םיטרפה לע הדפקה םע ,קושב רת

 .ןייוצמ רוטלומיסל בוט רוטלומיס ןיב םידירפ

 בייוא םייכמ ,סייטה ילכ לע םיינכטה םיטרפה

 לש תויתימאה תונוכתה לע םיססובמ םיליטו

 םג תונקיידב תורזחושמ .םייתימאה םירצומה

 -מת :הסיט לש תויגולויזיפהו תויזיפה תולבגמה

 -הל וא סוטמה רורחיסל ומרגי םירוסא סינור

 -גל עקר תושמשמ ברק תוריז 3 .סייטה תופלעת

 עצבמהו לארשי ,<רפמה תמחלמ ;הלועמ הקיפר

 .המנפב יאקירמאה

 (219ז15 / 1161301 0 0

 קווישו חותיפל לפא לש תב-תרבח איה סירלק

 איה הזה ןייוצמה םינותנה דסמ תאו הנכות

 ,\/וחשסופ תביבסל שוטניקמ תביבסמ האיבה

 -הה תוטשפב רכינ שוטניקמה םלועב רוקמה
 יפרגה שפוחהו םימצעה החנומ קשממה ,הלעפ
 שמתשמהש הרוצב תוחודו .םיכסמ  ןיכהל
 -יח עונמ רתתסמ יפרגה הטעמל תחתמ .תנכתמ
 םיסכדניא לע ססובמה ,דואמ ריהמ הפילשו שופ
 -נה דסמ קפס אלל הז .ללמ יצבקל םיפרוצמה
 .\/ותסאמ תביבסל רתויב בוטה ייטושפייה םינות

 1992 תנשב םתוא ונבהא

 11575 / סת

 .(96 48 ,ןואש ראב ופחת 32508 תכנא<

 םיטנופ) םינפוג בוציעל הנכות איה סתוספזגק וז

 -יטה םוחתב םינעוצקמל תדעוימה (!ס0חומ-

 ךשמב החבשהו שוטיל הרבעש הנכותה .היפרגופ

 תביבסל העיגמ ,שוטניקמ תביבסב םינש

 .תורגבתה יעצפו תודלי תולחממ היקנ ו %5

 וא ,םישדח סינפוג תונבל ךל תרשפאמ הנכותה

 טפירקסטסופ טמרופב ןה ,םימייק םינפוג דבעל

 -מה רזעה ילכ . דחשזץק6 טמרופב וא (1 המר)

 - (תותט) "םיזמריי לש הכירע סיללוכ םייעוצק

 לדוג רשאכ תורצונה תויעבב לופיטל םיללכ

 לש תודוקנה תופיפצל סחיב) דואמ ןטק תואה

 תיסחי) הסג תספדמה תנחבא וא ,(תספדמה

 .(תואה לדוגל

 1 50/0/36 / 40005, לז 1

 \/גתנסש5 תביבסל רובעל רהממ אל התא סא

 איה .כ05 םע רשואב תויחל ךל רוועת 5

 וליפא המלח אל 205-ש תודוקפ הפיסומ

 סיצבק תזזהל אוס/מ תדוקפ לשמל .שממל

 5101 ,(רוקמה לש הקיחמו הקתעה סוקמב)

 -ז תיגת תחת םיצבק רפסמ ףבקל תרשפאמש

 /1188-ו דיחי ףבוקכ סהב לפטלו תפתושמ יוה

 יפל תודוקפ לש תומש ףילחהל ךל תרשפאמש

 -סל סיכרוע םג תללוכ הנכותה .תישיא הריחב

 הלילג ,תודוקפ תרדיסל םיכרוע ,הדובעה תביב

 .דועו םיינועבצ םיכירדמ ,םיכמסמ לש

 יזגחו18%0(]6ז 3.0 סח 5

 האצוהב תונכות יתש ולשמ הנורחאה הנשה דע

 .קגק86!/6סז-| הרוטנו :ק6 לע תינחלוש רואל

 תביבסמ הנשה הרגיהש | ,תזגחו6\(גא0ז תנכות

 איה .המצוע תבר הביטנרטלא האיבמ ,טאזא

 םיצבק רפסמ חותפל תרשפאמש הנושארה

 םילכ ,תישפוח דיב רויא ילכ תקפסמ ,תינמז-וב

 -קה םע םיכמסמ) 11ץ6חשא| יכמסמ תריציל

 -על ןתינש ךכ ,םינוש םיעטק ןיב םיימינפ םירש

 ותוא לש םינוש םיטקפסא ןיב תוהיהמב רוב

 -וסא הזול הז םירושקה סיאשונ ןיב וא ,אשונ

 -מה תואוושמה ךרוע וליפא .דועו (תיביטאיצ

 רתופ םג אוהו ןתביתכב קפתסמ וניא תויטמת

 ךיא םיאורשכ רכינ אזא םלועב עקרה .ןתוא

 -ונש קנע יכמסמ דחאל תרשפאמ זגתו6א[גז

 תונורסחה .תשרב תונוש הדובע תונחתב ורצ

 יאו םיילוש תורעהב לברוסמ לופיט ;םיטעמ םה

 לכמ ךא ,ינורטקלא ןוילג תויצקנופב הכימת

 .םויכ הפידעה פק תנכות וז תרחא הניחב

 0:67 / 610166מ (י0חוחו 255 6. 5

 תונוכת תא ןאולמב תלצנמה תרושקת תנכות וז

 תוטוטגשת> 6 ) םימינ יובירו תולטמ יוביר

 לשמל תרשפאמ איה .05/2 לש (תוונווגותתסג6ותק

 ידכ ךות תחא תשרמ תועדוה לבקלו ךישמהל

 ישמתשמ .תרחא תשרב רודישו תובושת תנכה

 -תל רתויב הבוטה הנכותה תא הב ואצמי 2

 .6ס וקט566-) 240886 םע רשק

 זק 1.5616 441

 טלויה לש רזיילה תוספדמ לש יעיברה רודה

 תודוקנ 600) רתוי ההובג הנחבא קפסמ דרקפ

 םידומע 8) .רתוי ההובג תוריהמ ,(שטניאל

 ריחמב ,בחרומ ןורכזו יטקפמוק לדוג ,(הקדל

 לש שדחה עונמל .ישילשה רודהמ 10%-ב ךומנ

 הנחבאה תחבשה תיגולונכט תא 3? הפריצ ןונק

 1000-ל תיטנלויווקא תודח הגשמה הלש עד

 רופישה תא גישמ 8156 דבעמ .שטניאל תודוקנ

 שומיש םירשפאמ ריינ ישגמ ינשו .תוריהמב

 םגד .ימשה םיבתכמ ריינבו ליגר ריינב ינמז-וב

 םג ללוכ ,בייהראב רלוד 3,000-כ וריחמש ,4או

 קשממבו (2 המר) טפירקסטסופב הכימת

 לכ ריחמב ,תונוכת לש הזכ בוליש .אקפושזגו%

 .הרחתמ תספדמ ףאב אצמת אל ,ריבס ךכ

 1ח6] 48608 6

 תרכזומ לטניא לש תורלהמה תלפכה תיגולונכט

 "תיגולונכטה תונייוצמייה סרפל תודמעומה ןיב

 רתויב הריהמה הסריגה .ןאכ הב ךיראנ אל ןכלו

 רתוי םיהובג םיעוציב הגישמ ,ץרהגמ 66 ,םויכ

 הניקתהל ןתינש ףא ,הליגר א/50 תסריגמ

 לע רתי .ףסונ יוניש לכ אלל ץרהגמ 33 םא חולב



 | \ כ ידי לע רחבנה רצומה ג  תורחת אלל תוכיא א
 ! םלועה לכב הכימתו תור 4

 :לארשיב םיידעלב םיציפמו םיגיצנ | 2 ז |

 שש - מ"עב סקינורטקלא לנוישתטניא .םא "יא ,יא בב %4- |
 ₪ ]א ד -4 |

 0 05- 9244857 .סקפ , 05-9255257 ,05- 9240812 .לט ,הוקת-חתפ (םיביסה 'חר תניפ) 2 חולישה 'חר
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 תא תאשל הליחתכלמ וננכותש םא תוחול

 לש ידיתעה רודל החבשה רובעל ולכוי 6

 .?6חטת ידבעמ ,לטניא

57071105 / 1,81015\6) 595 0 

 טוריפב רקסנ סקיטפואניס לש טוויחה דקומ

 .ןאכ וב ךיראנ אל ןכלו וז תרבוחב רחא רמאמב

 ןומיסא תעבט ,טנרתא תותשרב ךמות אוה

 הטילשו רוטינ תכרעמ םע ,ליבקמב ץספז-ו

 -אמ ידוחי בג חול .5אאו> לוקוטורפ תססובמ

 םע ,םינותנ יקרוע השולשב הטילשו רוטינ רשפ

 לכב הינשל תויביס ןוילימ 100 לש טרס בחור

 ,תלוכי ברו ןימא דקומל קוקז התא םא .קרוע

 .ךרובע רצומה הז

 1/0005 זק

 -ותנ לוהיניי תנכות איה סוטול לש ייתנגראמייה

 רתויב הלקה ,רתויב האנה (?1%/) ייםיישיא םינ

 -תכ התוא העיצמ סוטול .רתויב הלוזהו שומישל

 רלוד 69 תרומת 8.פחַּג ישמתשמל החבש

 ומכ הנכותה תלהנתמ תיסיסבה המרב .דבלב

 ללוכ ,ילנויצנוונוק םיעוריא ןמויו תובותכ סקנפ

 -ופמ תודשו םיפדה ילושב תוינועבצ תויגת

 -טו תובותכ ,תומש ומכ םינותנל שארמ םיטמר

 .םינופל

 ךל תרשפאמ סזקגתשאז ,תורחא תונכותל דוגינב

 לשמל ,םינותנה ןיב םיימניד םירשקה רוציל

 וא ,ייתושעל םירבדייה ןמויל םינופלטה רפס ןיב

 -הה סע .תורוכזתה ץבוקל תושיגפה ןמוי ןיב

 1992 תנשב סתוא ונבהא

 -קב לכות "ןוסקנפיי יבשחמב הריהמה תוחתפת

 סוטול לש הלועמה תנגראמה תא תאשל בור

 .ךסיכב

78 / 1300 5 

 ץגתו< ?6חסחהגת6 תרבח לש ,וז הנכות

 לוהינ לש רגתאה םע דדומתהל הסנמ ,8ץצופחת5

 תשמתשמ איה .השדח ךרדב םידעיו םישנא

 םיישיא םינותנ ילהנממ ןה םיבואשה םיגשומב

 -יל ידכ ,םיטקייורפ לוהינ תונכותמ ןהו (קזא)

 ןתינ .םיטקפסא תבר תבלושמ תכרעמ רוצ

 תקולח םע ,ליבקמב םיטקייורפ רפסמ להנל

 רחא ישיא בקעמו תווצב רבח לכל תומישמ

 תעצבמ הנכותה .דחא לכ לש סיגשיהה בצק

 -במ תקתרמו תיטנגלטניא הרוצב בקעמה תא

 .תילאוזיו הניח

 [3ק1ח(0 2.0 טז ו

 -חנ הנורחאל דע ויה יפרגואיג עדימ תוכרעמ

 ןוגכ ,ק6 תונכותש דע ,םיחמומ לש סתל

 -יא קלחל יפרגואיגה עדימה תא וכפה ,או!גפזתוס

 תאזה הנכותה .יקסיעה עדימה סלועמ ילרגטנ

 לש דמימ םיליכמה סינותנ ידסמ ןיב תרשקמ

 תאשונה תיפרגואיגה תיתשתה ןיבל תבותכ

 םיימילקא וא םייזיפ ,םייפרגומד םינותנ .םתוא

 קשממ .ידמימ בר סלטא לע תופמל םיכפוה

 ,יתבכש-בר יופימ ,הדיפקב ןנכותמ שמתשמ

 דומע תכירע | תלוכיו םינפוגו עבצב הכימת

 וגקת תא םישוע ,קד> תנכות לש המרב

 .הגוסמ הבוטל

1/10705014 15%06[ 10 /100075 0 

 הלש ינורטקלאה ןוילגה תא הננעיר טפוסורקימ

 ,יטסיטטסו יסנניפ חותינל םילכ לש רשוע םע

 תודוקפה .הנש חול יבושיחו תויסדנה תויצקנופ

 -חה ,םיענ םיעצוממ תריצי תורשפאמ תושדחה

 יפל הזילנאו םידיחא אל םירוזיפ ,תיכירעמ הקל

 הלעפהה תולקב םירופישה .םינוזוחאו םינורישע

 םיאת לש היצלופינמ .םימישרמ רתוי דוע סה

 -דס רוצי ,(0גַע ₪ 6זסק) הכלשהו הרירג ידי-לע

 -לב תונוילג טומריפו תיטמוטוא תורתוכו תור

 תא הביחרה טפוסורקימ .הדיחי רבכע תציח

 תעב הבו ינורטקלא ןוילג לש תוילנויצקנופה

 .רתוי הנהמו טושפל וב שומישה תא התשע

1116705016 )181[ 6. 0 

 -ימ לש ינורטקלאה ראודה תנכות לש 3.0 תסריג

 ןוצר תא ועיבשיש תונוכתה תא תללוכ טפוסורק

 -וט םישמתשמו תרושקת תותשר ילהנמ :םלוכ

 שולשב ןימז שומישל לקה יפרגה קשממה .םייפ

 -יג .שוטניקמו 05/2 ,\ץומשסא5 ,הדובע תוביבס

 -הל םיברסמש הלא תא תחכוש אל 205 תסר

 הגיגתה לבא ,הקיתוה הלעפהה תכרעממ דרפ

 תנכות .יפרג שמתשמ קשממ תשרוד תיתימאה

 ידי-לע שומישל םיאתהל הכירצ ינורטקלא ראוד

 ןוגריאל רשפאל תאז םעו םיינכט אל םישמתשמ

 הדובע תוצובק לוהינ תיגטרטסא לכ םשייל

 -רמ הרוצב אוג] השוע תאז .המיאתמ אצמיתש

 .המיש

11107050) / 16005 506 57506 

 לרחושל הדעונ אל טפוסורקימ לש לוקה תכרעמ

 ,"םיניצריי  םיירחסמ םימושיל אלא םיקחשמ

 .הדובע ידכ ךות לוק תעמשהב רזעהל םילוכיש

 -קל תופרוצמה תוטלקומ תועדוה תעמשה לשמל

 -נה תא םיוולמה םילילצ ,םיירמונאפלא םיצב

 -חה .המודכו 0-80 ירוטילקת לע םינות

 סתועצמאב תוינזואו ןופורקימ תללוכ הליב

 אג טמרופב םילילצ עימשהלו טילקהל ןתינ

 רזע תנכות .אוזנפ] יצבקמ םילילצ זטנסל וא

 -פה ךרוצל לוק יוהיז תעצבמ סוס 116 םשב

 .תועבצאב סוקמב רובידב בשחמה תלע



 תוליעי תוריהמ תולק
 | 815 105 ו

 "עב סטייב דנא סטיב הנכותה תיבמ םכשלב יפל ראודל תולבדמ תנכות
 .\ הפן 5 ₪105 |ו

 סיעובק סילדגב תוקבדמ תנכהל הליעיו תידוחי הנכות
 תודשהו הקבדמה לדוג תא סיעבוק םתֶא .םכתשירד יפל וא
 .הב ואצמיש

 | פפו 5 ק105 ||

 סישנא וא סידבוע ,תוחוקל בקעמל סלשומ סינותנ רגאמ וניה
 קיפהל ולכות ותועצמאב .רשקב סיאצמנ סתא סתיא
 .תספדמל וא ךסמל סיכתח יפל וא םיאלמ תוחוד

 | הפש1 5 ק105 |

 תירבעב וא תילגנאב סיטירפתב הדובע תרשפאמה

 .םיעבוק םתאש סידוק יפל סיגווס םג תרשפאמ

 הפו 5 105 |

 סכיתוחוקל תודוא ינויתה עדלמה אולמ תא סכרובע להנת
 הנהמו הלקל ראודה תולשמ תמישמ תא ךופהתו

 = ה

 רוש ---

 | הם 5 105 וו

 תרשפאמו חייש 249 קר הלוע
 סכנוצרכ הקבדמ לדוג תרדגה /

 סכנוצרכ הקבדמב ועיפויש תודשה תרדגה
 תירבעבו תילגנאב סיכסמב הדובע /

 תוחוקל תודוא סיינויח סינותנ ןוכדע
 סיכתח יפל וא סייללכ תוחוד תקפה /
 סכדי לע ועבקיש סידוק יפל סינוימ עוציב ./

 טינותנ ידסמב תונכת
 וניתוחוקל תשירד יפל תונכות סירפות ונא
 סינותנ ידסמב סימושיה ללוחמ 08280 תועצמאב
 ,קושב סויכ לוצמה ללכושמהו ליעיה ,ריהמה
 סינתינה רתויב סייתרקויה םיסרפב הכוש
 ונחתיפ ונאש תירבע תועצמאבו ,בושחימה סלועב
 .( ךיפ8-כ אלו) הנכותה ךותמ תדבועה
 תונכיתו תוכרעמ חותינ סכרובע עצבל חמשנ ונא
 .סכיתושירד לכ לע הנעיש דחוימ

 תופטונ תונכות

 תםסודוסווהו 5

 ןח זה מ תוהו אופה םז5חוק 13ה 361

 או ושווד 0וופחז 0זףבהו2ב1וסה 8 [(!3ח3ַח6חו6ח1

 .ץטווסה ת196ה םפחסז !ה1סזחו3(!סה 5ע516חו

 05ודטה] 100 ?63ז ם166וזסהוט 03 .

 . םהצ ₪צ םהצ הח םו66וזסחו6 םו3זץ

 "= 008 575 ה 5ץ516הו זז 5

 2 0 חץ םתזט1!חסה בח ד פו

 51011 וו[ 5זג86ה1 !ה1סזחו31וסח 3 5 -

 רישה תקלחמ ,

 כימתו הכרדהנ



 ו
 'רנ>
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 א6 5116/10 5

 לש הרידנה הירוגיטקב תלפונ וז רזייל תספדמ

 95 םגד .ונממ תפיצש הממ רתוי קפסמה רצומ

 1,750 תרומתש הקדל םידומע 6 תספדמ אוה

 תומיאת תקפסמ (בייהרא ןוריחמ) דבלב רלוד

 תוספדמה תפשב הכימתו (2 המר) טפירקסטסופ

 קשממ גותימב תכמות סג איה .אס לש 6 5

 תויליבקמה ,תוירוטה תוסינכה ןיב יטמוטוא

 ונא תוידוחיה תויצפואה ןיב .אקקו6זג!א תשרו

 -ופ םאות סקפ-םדומ סיטרכ םסיאצומ

 .טפירקסטס

 ןאסש6ו] / 6 ו

0 .6 ,01061 

 תויהל בייח תרושקת תותשר רוביחש רמא ימ

 םיעוציב קפסמ לבונ לש (זסטשז) בתנה ?רקי

 לוכי התא .רלוד ףלאמ תוחפ ריחמב סינייוצמ

 1.א אוגחפקסז-\ \6ז\/ג₪ תותשר ןיב רושקל

 תא ,לכמ בוטו .ךלש הטילשה תלוכיב תחפ אלל

 76 בשחמ לע ןיעטהל לוכי התא לבונ לש בתנה

 -פל קקזנ ךניאו ,אסו\(ג6 תרש לע וא ,ליגר

 -פב הכימתה .תידוחי הרמוח תמרופטל

 051. 618105, [קא, 16, תללוכ םילוקוטור

 יקשממ .א.25  םג הבחר תרושקתלו קס!

 ,ןומיסא תעבט ,ג80ח6, טנרתא םיללוכ תשרה

 . 1/0031 דג1א-ו סת[

 6 אסז(0ת 265%10ק (סז

0 .76 ,10005 

 1992 תנשב סתוא ונבהא

 םידהואה וליפאו ןוטרונ לש הבתכמב דחא תבמ

 -פל אלש םילוכי אל 6 לש רתויב םיפורשה

 החנומ יפרגה קשממה .יישוטניקמיי שחלב טול

 -הו רורגיי לש היצפסנוקה תא איבמ םימצעה

 וכז שוטניקמ ישמתשמ קרש יפכ תומלשל ייךלש

 העיפומ קסידה (וססח) תימלצ .הכ דע תווחל

 בוק חותפל ידכ .ךסמה שארב לאמש דצב

 -פנ םיצבקה תירפסו תימלצה לע חול התא

 דובעל ליחתהל ידכ .םייכרריה םיבלשב תשר

 -הו בוקה תימלצ לע חול התא ךמסמ לע

 -מו וב רושקה םושיה תא תלחתאמ תכרעמ

 -אל ותוא תשטנ וב םוקמל ךמסמה תא האיב

 תא ררוג התא ךמסמ סיפדהל ידכ .הנורח

 -מה תימלצ לע התוא ךילשמו ולש תימלצה

 םירזעה תא תללוכ הליבחהש ןבומכ .תספד

 ,תורחא תואסריג לש 1111117185-המ םירכומה

 .דועו סוריו יטנא ,סיצבקב היפצ ,יוביג ללוכ

 6 (0א[סז6 חק1858 16000817

 0ה 62-80א]

 ןיב רחבנ תילגנאה הפשל רתויב רישעה ןולימה

 -מב ייספ-אסא| | ןנוכ שוכרל תובוטה תוביסהיי

 ריחמה .ךידיבש תרבוחב הז אשונב ןדה רמא

 שופיחה הנבמ לש תובכרומהו ,רלוד 895 ,הובגה

 -עה תוכמסל קקזנש ימ תא עיתרהל םיכירצ אל

 3 יפ הרקי תספדומה הסריגה .תילגנאב הנויל

 -בכ םיכרכ 20 סע םלש םירפס ףדמ תאלממו

 .םיד

 ת0סז[3ח6 / 00 0

 ,השדחה הסריגל בר ןמז וכיח סקודרפ ידהוא

 השדחה הסריגה .תיאדכ התיה הנתמהה לבא

 לש לדומה יפל שמתשמה קשממ תא תננערמ

 -וח תונולח ,רבכעב הכימת סע ,זטזפס \/גפוסח

 תחתמ .םיללגנ םיכסמו הנתשמ לדוג םע םיפפ

 -מה ,םיעוריא טלשנ לדומ אבחנ שדחה קשממל

 לש םימושיה תפשב םירופישה לכל סיסב שמש

 -וותה ,תוריהמה הרפוש ףסונב .241. ,סקודרפ

 ללמ תודשו םילודג םיטקייבואב הכימת הפס

 -ימ םיסכדניאב הכימתה הרפושו םיריכזתל

 ,סקודרפ לש תמדוק הסריג ךדיב סא .םיינש

 . 4.0 הסריגל החבשהה תא עצבל ךל יאדכ

 1,850 1 0018 / זוחו61 ץק6 [0ז
| 

 םילילמתה דבעמ ישמתשמל תקפסמ קהחוטדעא

 השיגה תא 205 תביבסב \/סז6%ח61 ירלופופה

 4606 דץ-ש יפכ ,טפירקסטסופ ינפוגל

 לש הנכותה .\ץותשסאמ ימושיל השוע גתה

 םילילמתה דבעמ לש הטעמכ תלעופ 13 5

 -שנ איה הרקמ לכב .205 לש 7865 תנכותכ וא

 התוא תררועמ הספדה תדוקפש דע המודר תרא

 רתו* הריהמ ?החשזץ6 הלועפב .הלועפל

 -מה דבעמב תשמתשמ איהש תורמלו .7א1-מ

 הריהמ היהת הספדהה ,תורמהה עוציבל בשח

 תורישי רבדי םילילמתה דבעמ םא רשאמ רתוי

 .תספדמה םע

 2011886 / ()₪81170 זס סח

 -וא דנלרוב הצרפ השדחה ו/וח6סש5 תסריגב

 קשממ :םיינורטקלא תונוילגל םישדח סיקפ

 רקיעבו הפיפי יפרג שומימ ,ירוקמ יפרג שונא

 ימל םג ,יביטיאוטניאו ישעמ ידמימ-תלת לדומ

 -טמ .םיידמימ בר םייטמתמ םילדומל ליגר אלש

 הווהמ ידמימ וד ןוילג לכ הב ,ייתרבחמייה תרופ

 תא הרתפ ,םיפד תבורמ תרבחמ ךותמ דחא ףד

 -יז תויגת ידי-לע ישילשה דמימל תושיגנה תיעב

 -וא לכל השיגה .דומעה ילושל תודומצה יוה

 -וקב תמשוימ רבכע תציחל ידי-לע טקייב

 םיפדמ לחה ,תומרה תייכררה לכב תויטנטסיסנ

 .דיחיה אתב הלכו

 דנלרוב הפיסוה ינורטקלאה ןוילגה ןיערג ביבס

 -יפ תכרע ,תויפוקיש תוגצה תנכהל רזע תונכות

 -מל תוירושיק ,"םיקשממ הנוביי תללוכה חות

 .דועו סקודרפו 08455 םסינותנ ידס

 תו( / 5

 הרידגה 0טּוסאְססאפ תונובשחה תלהנה תנכות

 תונובשח תלהנהיי גשומה תועמשמ תא שדחמ

 -הל םילוכי וז הנכות ישמתשמ .ייןטקה קסעל

 םא םג ,הנקתההמ העש ךות הב שמתשהל ליחת

 -מב וא תונובשח תלהנהב סדוק ןויסנ סהל ןיא

 .םיבשח

 תביבסל :םינוכדיעל הנשה התכז 0טוס66ם םג

 ואותשסא5פ תביבסלו 6.0 הסריג הררחוש 5

 החלצהל התכז 0טוסאשח .2.0 הסריג הררחוש

 -הו תישיא םיפסכ לוהינ תנכות רותב תילנמונפ

 לש ןיטינומה תא תוכישממ תושדחה תואסריג

 תואסריגה ,בייהראב .תוליעיב תבלושמ תוטשפ

 -רכ לש ינורטקלא חווידב םג תוכמות תושדחה

 -אב ךושמל לכי התא .154 יארשאה סיט

 תישדוחה םיבויחה תמישר תא סדומ תועצמ

 ןיימל 1תופ!!0מגת6 רזעה תנכות תרזעבו ךלש



 תרוטקטיכראל טרדנטס איה לטניא לש תמא ןמזל 1 'סמ הלעפהה תכרעמ-וחאא
 .תמא ןמז ירצומ 7500-מ הלעמלב שומישב תאצמנו 6

 .םימושיי תואמל השיגו ישיאה בושחימה םלועב ליבומה יפרגה קשממה -\/ואסס5

 וחווא זסז \/וצאססצ5
 לש םויק-ודו ךלש תמאה ןמז םושייל \/וצססצ/5 לש יפרגה קשממה

 . שוצפסוש5 -ו וחאוא

 טיב 32-ב תמא ןמזל הלעפה תכרעמ והוא ₪
 .םישמתשמ תברו םימושיי תבר

 .\צואפפסש/5 -ו 56 05 ,₪15 005 -ב תכמות ₪

 \צואססש/5פ -ו 05 -ל תמא ןמז תובחרה תקפסמ
 רומיל םוסרפ

 .וחאוא תומישמו \/ואפסש/5 ,05 ןיב תרושקתו םינותנ ףותיש ₪

 :תונפל אנ םיטרפל

57 

 03-5483222 'לט ,א"ת ,3 'סמ ןינב ,םידיתע ,מ"עב סרוטקדנוקימס לטניא | ח

 03-6458777 'לט ,א"ת ,11 סינאזור 'חר ,סקינורטסיא :לארשיב ץיפמה



 | יס
 לארשי 8

 יכל
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 .ישדוח ביצקת סכסלו תואצוהה תא

 (>סזהק86 / )וסת 5

 -יב גישמ 00חקַגח לש שדחה יפרגה םאתמה

 תודבעמב ודדמנש רתויב םיריהמהמ ,םיעוצ

 ידוחי ואדיו דבעמ לש בולישה תוכזב ,6 85

 -תה ןורכז לש יייראניל ןועימיי תרוטקטיכראו

 ןהו 205 ימושיב ןה םימישרמ םיעוציבה .הנומ

 .םיחבושמ םירביירד תוכזב ,(/ותאסשמ תביסב

 -בו 1024 םגד) 154 תסריגב עצומ סיטרכה

 הינשה הסריגה .(1024/₪ םגד) ₪855 תסריג

 .תיתועמשמ הדימב רתוי הריהמ

 /וסזסזו / 0:05 0. 0

 -הה תחא איה ₪:8485 לש השדחה הסריגה

 ,1992 תנשב סינותנ ידסמב תובושחה תויוחתפת

 -יאת ,ריהמ תויביס 32 דוק לש בולישל תודוה

 רותיא לודומו 451 לדומ יפל 501. ןקתל תומ

 תוצבושמ תואסריג רחאל .(66סטקפ6זו) תואיגש

 ןיטינומ הברהב א!וטוסחחמ תרבחל ולעש ,תואיגש

 םע תוועמה תא הנקיתו 4.0 הסריג האב ,קושב

 05 תביבסל הלועמ ינקית 501, םינותנ דסמ

 .05/-ו

 1ה(6] 531157 א (10ח /1006חו / 6

 תוריש תפוקתל שכור התאש רצומ אוה םדומ

 -ויב םדקתמה רצומב עיקשהל יאדכ ןכל .הכורא

 .חוטב דיתע םע הרבח ידי-לע ךמתנהו קושב רת

 5305%%א0סח לע םיצילממ ונא הלא תוביסמ

 לכב ךמות לטניא לש ינוציחה םדומה .לטניא לש

 סינותנ רודישל 32 פופ :םינוכנה םיטרפמה

 /.4208-) 0.42 ,הינשב תויביס 14,400 בצקב

 ו תרוסמת תואיגש תרקבו סינותנ הסיחדל

 -של תויביס 9600 בצקב סקפ ירודישל0סזסטק 11-

 השיג לע םיארמ הרקבה חולו דוויזה םג .הינ

 ,סואת םגד | .הימונוגראו תונימאל | הנוכנ

 לש ""המוריעיי הסריג אוה ,53111-א0ח 0

 םגד .בשחמב תימינפ הנקתהל תדעוימה ,םדומה

 -רה דבעמהמ ךסוחה ,רזע דבעמב םג דייוצמ הז

 1992 תנשב סתוא ונבהא

 4501 ץבוקמ טסקט תרמהב לופיטה תא ישא

 םיעוציבה תא וגישה םימגדה ינש .םילסקיפל

 םהו םימדומל ונכרעש םינחבמב רתויב םיבוטה

 כ05-ל סקפ תונכות לכ םע בטיה םידבוע

 .\/ות00א5-ל

40050016 / 5615106 0 

 תא הנשה החקל םינותנ תסיחדל וז הנכות

 ימ תא ועיגריש תונוכת םע ,5וגסאשז-מ רתכה

 תנכות ידיב וינותנ תא דיקפהלמ הכ דע ששחש

 תונומת תסיחדב תכמות סג 5טקשזפוסש .הסיחד

 -נל השיגה תצאהל קסיד ןומטמ ,1:80 ןקת יפל

 ןוסכיא ,תואמסיס ידי-לע תושיגנ תנגה ,םינות

 -יד לוהינל רזע תונכותו ןוילע ןורכזב םירביירדה

 .ץ/גתאס5 תחת םיסוחד םיקס

 30608 / //וח50660 0. 3

 תביבסל 28תג06ג לש םירביירדה | תליבח

 תפלחהל הביטנרטלא תווהל היושע ות 5

 .\אומ ואדיו סיטרכ תשיכר וא/ו בשחמ

 -ופה םיסיטרכה לכל םירביירד הניכה הרבחה

 ח66ה1, \/6506חו קו, ידבעמ םע ,םיירלופ

 תוריהמה יעוציב תא םירפשמה ,1צחַפ-ו 1

 -ואה תונעטהמ תוחפ יכ םא) תיתועמשמ הדימב

 -כה תא תקדוב הנכותה .(ןרציה לש תוימיטפ

 -מה רביירדה תא תיטמוטוא הניקתמו סיטר

 תא עצבל ןיידע ןכומ אל התא םא .םיאת

 ,הרמוח תפלחהב הכורכה הלודגה העקשהה

 הפיחדה תא קפסל הלוכ: שו 6

 -לפ לע וול ידכ הל תקקזנ \/ת608-ש

 .תונשי תומרופט

 א 60 0" 5

 לדומ תא שמממ %אדח6 לש םיצבקה להנמ

 \/ות0ס5-ש הרוצב םימצע לש ייךלשהו רורגיי

 תרדיס ,המגודל .תידיתעה אז תסריגל הריאשה

 ךסמ תונומת דסמ לוהינל השורדה תולועפה

 -בה תולועפה תא לולכת סוחד 76% טמרופב

 :תוא

 ותוא חתפת ךסמ לש תימלצ לע רבכע תציחל

 -צל ףרוצמה ,ךסמה םש לע הציחל .היפצ ךרוצל

 -יחל .םש יוניש ךרוצל הדשה תא תחתופ ,תימל

 .םיכירדמה ץע תא תחתופ תרחא תימלצ לע הצ

 לע התוא ךילשמו ךסמה תימלצ תא ךשומ התא

 -הו - הסיחדה תינכות תא תגציימה תימלצה

 סופת וישכע .217 ביכראב ןספואמו סחדנ ץבוק

 .חפל התוא קורזו ירוקמה ץבוקה תימלצ תא

 -שה אל הכ דע םע .שוטניקמה םלוע טעמכ

 ,ךליבשב בוט םימצע החנומ קשממש תענכת

 .ךתוא ענכשת וז הנכות

 76ח11מ / 24066 325 1.06 1006 0

 רחאל תוירטפכ וצצ תרבחמה יבשחמ הב הנשב

 לש בשחמה ,תוירטפכ הזל הז םימוד םגו ,םשג

 -ובש ןושארה רבדה .ןנערמ חור בשמ היה טינז

 לש םנורשכ ירפ ,חבושמה בוציעה אוה ןיעל טל

 -סמ וניא יפויה לבא .תזסק66ו2ת תרבח יבצעמ

 -רה אוה הזה בשחמה .תיטסלפה הפילקב םיית

 -טס ילרגטניא טנרתא קשמממ ללוכש ןושא

 רשפאמ ,בשחמה דצל דמצנה ,רזע לודומ .יטרדנ

 אלל ,םירעשה רפסמ תלפכהו ינוציח ךסמ רוביח

 תיביסמ (000ת8 וטתוו) ''הניגעי' תדיחיב ךרוצ

 -מב בלשל תינרציה החילצה לכה ךסב .הרקיו

 -רה המרב הקיטתסאו תוילנויצקנופ הז בשח

 .לוקיחל היוא



 תועצמאב תלעפומ השהחה 2.4 ההודה מ
 םירשפאמה (5תוגז11ססתפ) םייפארג םימלצ 4
 - תחא השקהב תובכרומ תולועפ לש עוציב צר
 ושצאפסשפ רובע שדחה 1-2-3 זמכ קוידב ג

 ,לק ךל היהי וצזאפסו/8-ל ידיתעה רבעמה ןכל ד
 .שדחמ הנכותה תא דומלל ךרטצת אלו יעבט

 דוח(

 ךסמל ןימימ םייפרג 5חוהח! 65

 - 6תוז+100ת8 תורשע ךותמ - רבכעה םע - רחב

 רובעל ךרוצ אלל ,הלועפ לכ לש ידיימ עוציבל
 רתוימו יחרכה לובריס),תודוקפה יטירפת ךרד ₪
 ,(ט8(וזס קזס לש "הצאהה ישקמ"ב םייקה -

 תיטרפ 9תו84160ת5 תיירפס ךמצעל הנב וא
 .ךלש תוידוחיי תולועפל -

 ונפסוה - ילארשיה שמתשמה ,ךרובע

 רוקמב השדח תירבע הכימת

 ןתומכ ,תוידעלבו תוידוחיי תונוכת םע /.

 .םימדקתמ םילילמת ידבעמב קר אצמת

 ךסמה לע הגיצמ 005 תחת 2.4 הרודהמ
 שצפתשצ6 תויגולונכטב 1:1 הנומת
 .(למ8+ ץסונ 566 15 08+ +0 (60

 2.4 לש תיטסטנפה הדובעה תוריהמ תוכזב
 ףד תא תיפארג בצעלו ןויליגב םיבושיח עצבל לכות
 , 5/6 -ל סנכהלו תאצל ךרוצ אלל,הספדהה
 םינהנ אל - (וגא(זס קזס -ב ןיידע םישמתשמה)
 .(הנכותה תויטיא ללגב ולש ושצ5ןושע6 -ה קשמיממ

 ו 8 9

 (לבגומ יאלמ) תורכיה ריחמ * :

 ה : !!דבלב 8 895 - תשרב םישמתשמ 3-ל תורכיה ריחמ *

 :!וודבלב 8 599 - ווזאפסו/פ-ל 1-2-3/₪ + 1-2-3/2.4 * :
 :!ודבלב 5 399 - .\וזאססוו'פ-ל 1-2-3/0 + 1-2-3/2.4 -לןטוע א :

"5.5.99 - 

 03 - 5122239 ,ביבא-לת 12 רגסמה בוחר ,לארשיב סוטול יציפמ 7 / /
 - 03 - 5372929 תינלכ ₪ :םישרומ םיקוושמ 4

 04 - 628628 03 - 5751399 םיבשחמ ןויח ₪

 | 02 - 259473 03 - 5373986 דנלרטויפמוק וש

 ןח | = 8

 ינורטקלאה ןויליגל 2.4 תא תכפוה וז הנוכת
 תויעבטב דובעל ןתינ וב ידיחיהו רתויב םלשה
 / ] .תיביטקארטניא תיפארג הביבסב
 0 :םיפסונ תונורתי

 תולכתסהו ריהמ ףודפדל - טנמשפה |ונגנמ ₪
 םהיניב תוירושיקו הדובעה תונויליג לש םינותנב
 !דבלב ק0זאַז גם6 610% תועצמאב

 ; .תספדמב ריינה ףדל טלפה לש תיטמוטוא המאתה ₪
 ( הטיס דז0 קחתאד 60555108

 ילמיטפוא ןורתפ תאיצמל - 2408 501058 ₪
 % .תויראיניל תויעבל

 ןויליגב תויגול תויועט רותיאל - גטכזד0ת ₪
 .בושיח תואחסונל םינותנ ןיב ןילמוג יסחי תאיצמו

 בשחמ לכ לע תלעופ 2.4 הרודהמ
 ₪ ,יפארג סיטרכו חישק קסיד םע

 88/8 דע לש םיצבק תאירק תרשפאמו
 ! םאקגאסמפ אוזמווסמצ - ל

 תמאותה הדיחיה הניה 2.4 הרודהמ

 םיבשחמה יגוס לכ לע 1-2-3 תורודהמ לכל
 .(ורקמ תוינכותו תירבע ,הקיפארג ,םינותנ)

 .ביבא-לתב "ןליח" תיבב םימייקתמ םיפיצר ןויע ימי

 .השדחה 1-2-3 תחפשמ לש המצועהמ םשרתהל ואוב

 : וודבלב 9 999 -

 : "םישיילא" תרבח לש םיסוריו רותיאל טקסיד
 : .הנכות תכרע לכל "סונוב"-כ ףרוצמ

 הכרדה תודסומו םיטנדוטסל תדחוימ החנה
 : .םיידסומ תוחוקלל אוטזז - 68 ירדסה
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 סנ וידוטס ; ללוס םוסרפ

 02 - 257248 לארה ןגרל ₪

 04 - 419393 םיצעוי םידע וש

 ..םולשתה םויב גיציה רלודה רעשל סידומצו מייעמ םיללוכ סניא ,םילקשל ךרע הוושב םיבוקנ םיריחמה



 ופה תא הביתרמ
 אצוהל .הכירע :תנכותפ

 םילימ רצוא  ,תויא ..קדבמ
 הבט תרשפאמ הניא ךא ,ףוקימ ת

 תכמות סג 3.0:הסריג .תיטמ 0
 הל -ג ד חופדעס8 לש

 0. . 2% ₪ סמ

 רד

 " הרחנמה הצקב רוטילקתה
 ןיווק .ר ןהו'ג

 תולודג תויומכ <יפהל םיכרדה תחא סה 62-אסאו ינו 2

 סילוכי םייטנגמ םיפייט .ריבס ריחמב םינותנ לש

 םיקסיד .השיגה ןמזב אל ךא םוידמה ריחמב תורחתהל

 לכ תורמל .דחא רוטילקתל המוד םינותנ חפנ קפסל מייע

 קושב הלבקתה 62-80%7-ה תיגולונכט ליינה תונורתיה

 רוטילקת תרודהמב םילוע םירתוכה תיברמו (יאקירמאה

 סחייל ןתינ לכמ רתוי לבא .ריינ לע ספדומה רפסמ תוחפ

 הידמיטלומה תנפואל םירוטילקתב רבוגה ןיינעה תא

 תורמל .םלועב הטשפש

 איה הידמיטלומש

 הבחר היצפסנוק

 ןנוכ ,רתוי הברה

 אוה 6-50

 ןושארה דעצה

 < .השומימל

 טייבהגמל ריחמה ךא ,רתוי םיריהמ סה םיפילש םייטנגמ

 םישרדנ 5.25" םיטקסיד 500-מ הלעמל .רתויו 10 יפ הובג

 סוטנמומ לחה הנורחאה הנשב קרו ,היופצ יתלב תויטיאב

 תא אלמל ולחה םישדח סירתוכו םיננוכ תוריכמ לש ישממ

 ,תיללכ םיריחמ תדיריל סחייל ןתינ החירפה תא .םיפדמה

 בוחרב) רלוד 300-כ לש ריחמב סויכ רכמנ 60-80%1 ןנוכ



 אוה רוטילקת לש ירקיעה יגולונכטה ה

 -תה .םינותנ חפנל רוצייה ריחמ ןיב סחיה

 תולעו טייבהגמ 630 דע תאשל לוכי רוטילק

 -נה ריחמה .דבלב רלוד 1.5-כ איה ולש רוצייה

 -שמ ינומה רוצייב :רוצייה תטישמ עבונ ךומ

 קסידה לע תמשורה העבטה תקינכטב םישמת

 -ייל תלוכיה .תחא-תבב עדימה לכ תא יטסלפה

 ירוטילקת לש רוצייה תוכרעמב 6פ-80א1 רצ

 לש תוהובגה המקהה תויולע תא תכסוח ,וידוא

 לע תונעשהה לש תונורסחה .םידחוימ םילעפמ

 םה םינוש םיכרצל הרוקמב החתופש היגולונכט

 -ידל תיסחי ךורא השיג ןמז ,ךומנ םינותנ בצק

 סושרלו קוחמל תלוכיה יא ,םייטנגמ םיקס

 סושיר ירישכמ לש תיסחי הובג ריחמ ,שדחמ

 דוע לכ .םינקתל סחיב תוריהב יאו םיינחלוש

 -נה רוטילקתל םיננכותמה םיעוציבב םיקפתסמ

 ,תיטנוולר אל תומיאתה תייעב ,ירוקמה סינות

 -אה .הנשב תוררועתה הלח וב סוחתה הז ןכאו

 .הנורח

 ורכמי הנשה םגוגסטט6ו רקחמה תרבח ינותנ יפל

 קידצמש הנקתה בצק ,6פ יננוכ יצחו ןוילימכ

 -יה ,ססש| .הנכות ינרצי דצמ תיניצר תוסחייתה

 תירלופופה רואה | תנכות לש | תינרצ

 תסריג סע הנשה הצולחה התיה ,60 וש

 ,םירויא לש תיקנע הירפיס הליכמה 62-0א1

 רוטילקת לע םירחא םייפרג םירזעו םינפוג

 .דיחי

 -זה םיננוכה תא הרצקב רוקסנ הזה רמאמב

 רחאמ .םהב תמשוימה היגולונכטה תאו םינימ

 בצק ןיב ןורכניס םיבייחמ רוטילקתה יטרפמו

 -ומה רוזחיש רדתל טילקתהמ קפומה םינותנה

 -טק שולשמ תחאב םילפונ םיננוכה לכ ,הקיז

 -יב ,הינשל 75א8 - | םייטיא :תוריהמ תוירוג

 לש םומינימה טרפמב םידמוע) | םיינונ

 תוריהמ ילופכו ,הינשל 15088 - (הידמיטלומ

 -קת יפילחמב ןודנ אל ונחנא .הינשל 30088 -

 תוכרעמבו (1טאמ-80אפ) סייטמוטוא םיטיל

 .תרושקת תותשרל תרש תובלושמ

 20 יפ ךורא רוטילקת לע םינותנל השיגה ןמז

 260 ,יטנגמ חישק קסידל ינייפואה השיגה ןמזמ

 -הו ,הינשילימ 16 דע 14 דגנכ הינשילימ 280 דע

 תעבונ ךכל הביסה .בורקה דיתעב םג ראשי רעפ

 -או הטלקהה תירטמואיג ןיב ידוסיה לדבההמ

 -הה .גוס לכב תושמשמה האירקה תקינורטקל

 ומכ ,ילריפס לולסמב איה 62-80א1 לש הטלק

 -קה שאר לש בקעמהו ,ןשי טילקת לש ץירחה

 תעונת ןיב סואית שרוד לולסמה ירחא האיר

 -תה לש תיבוביסה העונתל תילאידרה שארה

 המב תישענ רוטילקתה לש האירקה .רוטילק

 רמולכ .,ייהעובק תיראניל תוריהמיי הנוכמש

 סםוקימל םאתהב הנתשמ בוביסה תוריהמ

 תוריהמב ויתחת ףלוח לולסמהש ךכ ,שארה

 | - הרהנמה הצקב רוטילקתה .6פ-חס0א

 : 4 קלחה לעמ אצמנ שארה רשאכ) .העובק

 סוידרה רשאכ ,רוטילקתה לש ימינפה

 530) רתוי רהמ בבותסמ רוטילקתה (ןטק

 ארוק שארהש ןמזב רשאמ (הקדל םיבוביס

 -יס 200 איה בוביסה תוריהמ זאש) ינוציח עטק

 ןכל תבייחמ תיארקא השיג .(הקדל םיבוב

 הלועפ ,בוביסה תוריהמ לש הטאה וא הצאה

 .ודבל שארה תענהמ רתוי ךורא ןמז תשרודה

 תוריהמב םיבבותסמ תוריהמ-ילופכ םיננוכ

 -וק םה ןכלו הקדל םיבוביס 1060-ל 400 ןיבש

 -יאה םיננוכה .לופכ בצקב םינותנה תא םיאר

 תוריהמב סיבבותסמ םינחבמב ונאצמש םייט

 קשממב קובקב ראווצמ םילבוס לבא הליגרה

 רעשל םירבחתמ הלא סיננוכ .בשחמל ןנוכה ןיב

 -כל אלו .ק0-ה לש (תספדמה רעש) יליבקמה

 -מל תומיאת הצור התא סא .ידועי רקב סיטר

 טפוסורקימ לש הידמיטלומ ןקת) אוק6 יטרפ

 .יטיא ןנוכב קפתסהל לוכי ךניא (םירבחהו

 150 בצקב םינותנה תרבעהש םג בייחמ ןקתה

 רתויב דבעמה תא סימעת אל הינשל טייב ףלא

 יפכ ןנוכב יולת וניא הז רטמרפ לבא ,40%-מ

 -בו קיפאה תרוטקטיכראב ,דבעמב יולת אוהש

 .הלעפהה תכרעמ

 קסידל קוקו התא 62-80 םע דובעל ידכ

 ידמ יטיא רוטילקתה .ליבקמב חפנ-לודג חישק

 -קה תא ריבעהל יאדכו תיביטקארטניא הדובעל

 ומכ שמשמש) חישקה קסידל םייטנוולרה סיצב

 לש שופיחה תנכות .(רוטילקתל ןומטמ +צוח

 -אל יצח ןיב סופתל היושע ומצע 62-80א-ה

 -שמ סיננוכה בורש תורמל .טייבהגמ יצחו העבר

 ,50581 ללכ ךרדב ,םייטרדנטס םירקבב סישמת

 יא .םיידוחי םימאתמל םיקקזנה םיננוכ סנשי

 5081 יננוכ םע םיידוחי םיננוכ רשרשל רשפא

 םיידיתעה הבחרהה יכרצל בל םישל יאדכ ןכלו

 -גל םג בל םיש .אוהשלכ גוסב רחוב התאש ינפל

 -בה לש 180 יכרעו תובותכ תריחבב תושימ

 חיטבהל ךילע תולבגומ תויורשפאה םא .םירק

 -ומה םירחא םיסיטרכ סע תובותכ תומיאת

 .בשחמב סינקת

 -ופה סוגרת תבייחמ הידמיטלומ ימושי* תצרה

 150 9660 ןקתב עבקנש ,6פ-50א| לש טמר

 -ימ לש א(8005א תנכות ידי-לע 005 טמרופל

 05-ב תכמותש הדובעה תביבס .טפוסורק

 -יתע תואסריג וא \/וחשסש5 3.1 איה 0%

 .תויד

 הידמיטלומה םלועל ךרדב

 60- תשיכרל הקדצהה ,םישמתשמה בוהל

 קווישה תדעו .הידמיטלומ סושי איה סא

 -על קר הלש וגולב שומיש תרשאמ אוק6 לש

 בל םיש .םימוריע םיננוכל אלו תומלשומ תוכר

 אוק6 תומיאת תרשאמו תקדוב הניא הדעוהש

 תקפתסמ

 -לע לע םותחנה תודעב

 יכ חיטבהל ךילע הידמיטלומ ימושייל .ותס

 סיטרכ רוביחל דעוימה וידוא אצומ ללוכ רקבה

 ידי-לע רצוימש הז ץוח ,לוקה יסיטרכ בור .לוק

 וידואל הסינכ רבחמ םיללוכ ,המצע טפוסורקימ

 -טס וניא רבחמהו רחאמ .ימינפ ןנוכמ יגולנא

 -תמ םילבכב דייוצמ התא יכ אדוול ךילע יטרדנ

 היעבה ינוציח ןנוכב שמתשמ התא םא .םימיא

 לוקה סיטרכ םגו ןנוכה סג ןכש תמייק אל

 .םיינוציח וידוא ירבחמב םידייוצמ

 אורקל לוכי ןנוכ הזיא הלאשב בר לובליב םייק

 סירדגומ םינושה םיטרפמה .רוטילקת הזיא

 -אה רפסה :י'םיינועבציי םירפס תרדיס ידי-לע

 רוטילקת יטרפמ תא רידגמ (א50 800%) סוד

 (ץמ[1 סא 8008) בוהצה רפסה ,ליגר וידוא

 קוריה רפסה ,ליגר 00-80 יטרפמ תא רידגמ

 -יא 02 יטרפמ תא רידגמ (0ת55א 8008)

 (08א05 800%) סותכה רפסהו יביטקארטנ

 .(אם00824815) הטלקה-רב 62 יטרפמ תא

 רידגמ ,150 9660 ,םינותנה לש יסיסבה טמרופה

 -צה רפסהו סיצבקה טמרופו יגולה הנבמה תא

 -תה לע םינותנה תא ןגראל ךיא ראתמ בוה

 -מל םינועה םירתוכ יפלא םויכ םימייק .רוטילק

 ידכ .ןנוכ לכ לע אורקל ןתינ םתואו הלא םיטרפ

 -מל יביספ םינותנ רגאממ רוטילקתה תא ךופהל

 תא ספיליפ המסריפ ,תיביטקארטניא תכרע

 -ירד םג ,םיטמרופל רבעמ ,רידגמה קוריה רפסה

 עוציבל םישורדה םיעצמאה יבגל תוטרופמ תוש

 100-מ תוחפ שי סויכ .יביטקארטניאה קשממה

 ןנוכה קרו תויביטקארטניאל םינעוטה םירתוכ

 יפל" תושירדב האלמ הדימע חיטבמ ספיליפ לש

 .יירפסה

 לנוס וצמיא ספיליפ לש וזל תיביטנרטלא השיג

 קוריה רפסל ןקת-תת ורידגה ןה .טפוסורקימו

 טלובה לדבהה .62-50א1 א םיארוק סה ול

 חץ
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 ןורחאהש אוה 0ס-אסאו א4-ל 6-1 ןיב רתויב

 תאירקל תשמשמה הרמוחה גוס תא ליבגמ וניא

 תרכהב אל %4 ןנוכ ,ךכמ האצותכ .רוטילקתה

 סואתל ידכ . 0-1 ירוטילקת אורקל רשפאי

 הרוצב סידדוקמ תויהל םינותנה לע א4 יננוכל

 -שמ 4 ןקת .ליגר 6-80%1-ב רשאמ הנוש

 הסיחד תעצבמה ,אפ6או דודיקה תטישב שמת

 בלשמו ,םייתוזחו םיילוק םינותנ לש תיביטקפא

 ספ- יננוכ שי .ואדיוו וידוא יעטק םע םינותנ

 א ןקתל חיבשהל ןתינ סתוא םיליגר 0[

 וז היצפוא ךא ,החבשה תכרע תפסות ידי-לע

 .תילסרבינוא הניא

 -אל ינוס הררחש סינקתה תכובמל ףיסוהל ידכ

 טמרופל קקזנש ,שדח הידמיטלומ רצומ הנורח

 אוטוטא|664 62 ןנוכה .ליעל םירכזנהמ הנוש

 -כמ אוה (ןיזגמה לש 2 ןויליגב גצוהש) קוגץְסז

 חול ,לוקמר ,הגוצת ךסמ ללוכה ,יאמצע ריש

 -קת וילע גיצהל ןתינ .ילרגטניא רבכעו םידילק

 .םימייק אוק6 ירתוכ בור תא אל ךא א ירוטיל

 ןנוכל סירתוכ רובע שדח ןקת תמסרפמ ינוס

 .אואוספ ארקיש ,שדחה

 ,הרדיסב התע תעל ןורחאה ,םותכה רפסה

 -יד לע הטלקה לש םיינכטה םידדצה תא טרפמ

 -גמ טרפמה .ינחלוש דויצ ידי-לע םיימלג םיקס

 ויהי םהש מייע םינותנה תא טילקהל ךיא ריד

 הלבגמב ,150 9660 סאות ןנוכ לכב םיאירק

 -קה .םיעטקב אלו דחא ףצרב תישענ הטלקההש

 -פא איה ,םעפ לכב דחא בוק ,תעטוקמ הטל

 ספ- ןנוכ ךא (תטווטפספפוסח ארקנש דומב) תירש

 אוהו ןושארה עטקה תא קר ההזי ליגר סא

 רחואמ וטלקוהש םיעטקל רבחתהל חילצי אל

 סינוידב סויה אצמנ סותכה רפסה ןקת .רתוי

 ןקתב עובקל םיניינועמה ,םינרצי תצובק ידי-לע

 םיטלקומה סיעטק לש רושרישה תרוצ תא םג

 .דרפנב

 ארקנש ,הלש יטרפ ןקת תפחוד קדוק תרבח

 (הווהב אל ךא) דיתעב לולכל רומאה ,תסוס 60

 תומיאתל םינעוטה םיננוכ .תעטוקמ הטלקה

 תוטלקה קר אורקל םויכ םילגוסמ קוסוס 60

 תאירקל םילבגומה סיננוכ ןיב לדבהה .תופוצר

 םג אוהקל םילגוסמה הלאל תופוצה תוטלקה

 גוסמ החבשה .לודג אוה תועטוקמ תוטלקה

 הרהנמה הצקב רוטילקתה .60-חסא

 -ותה תפלחהו הרמוח תפלחה תשרוד ינשל דחא

 . 805% הנכ

 ואיבי אל בורקה דיתעב וסנכויש םירופישה םג

 -קת לע ואדיו תטלקה .ךלש בשחמל יח ואדיו

 -פב ,סינותנה לש תיביסמ הסיחד תבייחמ רוטיל

 לע םכסומ ןקת ןיא .11100 דע 1:25 לש רוטק

 -כט ןה תוישארה תורחתמה - הסיחדה תטיש

 םש] תיגולונכט ,טפוסורקימ לש 8%1 תיגולונ

 אל תחא ףאו - לפא לש ()טוסאךוחו6-ו לטניא לש

 -ובג הנחבאב ואדיו תנומת רזחשל ןיידע תלגוסמ

 םינותנמ הינשב תונומת 25/30 לש בצקב הה

 .6פ לע םיסוחד

 דיתעה ,םיטמרופ יובירמ עבונה לובליבה תורמל

 לדג םירתוכה רפסמ .חיטבמ ראשנ 62-א0א| לש

 תסיחד לע תושק םילמוע םינרציהו , הדמתהב

 רזייל תיגולונכט .רוטילקת לכל םינותנ רתוי

 תא תאשונ ,ינוס ידי-לע תחתופמה ,לוחכ רואב

 -קת לכ לע םינותנה חפנ תא שלשל לאיצנטופה

 .רוטיל

 םיינחלוש הטלקה ירישכמ

 ,תונטק תורדסב 02-80 תנכהל םירישכמ

 סוקמב קיר רוטילקת לע רזיילב הביתכ ידי-לע

 ,תולודג תויומכל תדעוימה הציחלה תקינכטב

 -ובג םיריחמב קר סינימז ןורחאה ןמזל דע ויה

 -מב רצייל קקזנש ימ .רלוד 20,000 לעמ ,םיה

 קקזנ םירוטילקת תואמ וא תורשע רפסמ תוריה

 -ופל םרת אלש רבד ,החמתמ הכשיל יתורישל

 סיריחמה ודרי סויכ .רוטילקתה לש תוירלופ

 -ודג תורבחל תוחפל ,תורבחל תרשפאמה המרל

 שומישל הטלקה רישכמ שוכרל ,תיסחי תול

 .ימצע

 ןיב גצוהש) ספיליפ לש 620-521 םגד ,המגודל

 אוה (ןיזגמה לש 1 ןויליגב םישדחה םירצומה

 8,000-מ תוחפב רכמנה שדח 62-80 םשר

 תנכות 5051 .קשממ ללוכ ,(בייהרא ריחמ) רלוד

 ?6₪0ח4| תכרעמב תבלשמ 1/6 תרבח .הלעפה

 -ומו טייבהגמ 680 חישק קסיד םג סח(

 תכרעמ שי ינוסל .רלוד ףלא 13-כב התוא תרכ

 .רלוד ףלא 12-כ הריחמש 6פוא 9008 םשב

 רלוד 40-מ תוחפ אוה לותבה קסידה ריחמ

 םינותנה חפנ .העשמ תוחפ אוה הטלקהה קשמו

 .טייבהגמ 630-ל 540 ןיב הנתשמ ללוכה

 לש השיח ידי-לע רוטילקתה תא ארוק 62 ןנוכ

 חטשה ינפמ תרזחומה המצוע ךומנ רזייל ןרק

 םימרוג לולסמה ךרואל םיריעז םיעקש .קירבמה

 -מה םיננפואמ ךכו .תרזחומה ןרקה תטסהל

 יטפואורטקלאה יאלגה .י'1יי-ל יי0יי  ןיב םירבע

 ותוא ,ילמשח תואל יטפואה ןונפיאה תא ךפוה

 ונממ תצלחמו תינורטקלאה תכרעמה תחנעפמ

 -לב רצוימה ,ליגר 60-80א1 .םיטמרופמ םינותנ

 ,:טסלפ סיסב תבכש :תובכש שולשמ יונב ,הציח

 .השיבכה ךילהת ידי-לע םיעקשה םיעבטומ הב

 -במ תיתכתמ הבכשב הפוצמ יטסלפה חטשמה

 .ףוקש קיטסלפמ ןגמ תבכש הסכמ הילעו הקיר

 םיעקש רצייל ךירצ ,תאז תמועל ,סכ-אסאו םשר

 -שב הסוכמו קלח קירבמ חטשמ לע תוטילב וא

 .המצוע בר רזיילב םישמתשמ ךכ סשל .ןגמ תבכ

 רוטילקתב בהז יופיצ) הקירבמה הבכשל תחתמ

 ,ינגרוא עבצ לש הבכשב סיסבה הפוצמ (הביתכל

 -מה יופיצה ךרד רדוחש רזיילה רוא תא גפוסה

 ידי-לע תינגרואה הבכשה לש םומיחה .קירב

 תעגופ וב םוקמב םיריעז םיעקש רצוי רזיילה

 -חי אל בוש תומוקמ סתואב בהזה יופיצו ןרקה

 רויילה תמצוע .האירקה ןמזב רואה תא ריז

 -ואה הבכשה תא סמחל ידכמ הכומנ ארוקה

 סושירה תקיחממ שושחל ךירצ אל ןכלו תינגר

 .ליגר ןנוכב האירקה ןמזב

 םג םימעפל סיללוכ ,סס-א ,הביתכל סירוטילקת

 ןוגכ ,ליגר רוטילקת לע םיעיפומ סניאש סינותנ

 תמצוע ,עטק לכ לש םויסו הלחתה תודוקנ

 .יוכו סושירל השורדה ןרקה

 ינחלושה סושירה תולבגמ

 הניא רוטילקת םושירל תשמשמה היגולונכטה

 וניא ותוילותב תא דביאו סמוחש סוקמ .הכיפה

 הביתכל סוידמ אוה רוטילקתה .ייצוהיגייל ןתינ

 -ונ תולבגמ ,ןכ לע רתי .(איאסחא) תימעפ-דח

 ףיסוהל תורשפאמ ןניא 150 9660 ןקתב תויחכ

 .סיפסונ םינותנ ואולמב לצונ אלש רוטילקתל

 -יחי ןכות תלבט רידגמ ןקתהש איה ךכל הביסה

 ףיסוהל לוכ: םשרהש תורמל ,ןכל .דבלב הד

 ,ןכל סדוק וילע םשרנ אלש חטש לע סינותנ

 -ונ סינותנ לש םמויק תא ההזי אל ארוקה ןנוכה

 .םיפס

 05 ירזבא םניא 62-80א] יכ רוכזל םג ךירצ

 תדוקפ םע םהילע בותכל רשפא יא .םיליגר

 תומש ףילחהל רשפא יאו 60תצ וא אס60קצ

 -הל בייח התא 62-80% לע הביתכל .םיצבק

 -שמ התא סא .םשרה ןרצי לש רביירדב שמתש

 ךילע ,טפוסורקימ לש או5605% תנכותב שמת

 -לשב סירתומ םיצבקה תומש לכ אלש בל סישל

 ידי-לע םיהוזמ םיירמונאפלא םינמיס קר .שומ

 .םיימיטיגל םיצבק תומשכ הנכותה
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 םינותנמ רתוי טילקהל

 ליינה .תולכגמה ךותב תויחל ןכומ התא סא

 -תמ רתוי רצייל לוכי תשכרש סשרה יכ הלגת

 םילוכי םימשרה בור .םיטושפ םינותנ ירוטילק

 ,וידוא ירוטילקת ,א4 גוסמ םירוטילקת רצייל

 -תו 6-1 ןקתב םייביטקארטניא םירוטילקת

 .קדוק לש ץווסוס 62 ןקת יפל תונומת יטילק

 קלחב הכורכ םינוש םיטמרופב םושרל תלוכיה

 וא ,הנכותו הרמוח תויצפוא תשיכרב םירקמהמ

 תועצבמה ,ישילש דצ תורבחמ סשרה תשיכרב

 תוללכומ תוליבחל ספא[ ימשר לש היצרגטניא

 .םייפיצפס םימושייל תומאתומה

 םינותנ תצפהל וא בוכריאל רוטילקתב שומישה

 -תמ תוטיש .יאדכ וניא ןטק םיקתעה רפסמב

 תופידע ,םייטפוא-וטנגמ םיקסיד ןוגכ ,תורח

 ךניא ,רתוי םיריהמ םיננוכה :הניחב לכמ טעמכ

 -ירה תאו הכשל יתורישל וא רקי םשרל קוקז

 לש ירקיעה ןורתיה .ןכדעלו קוחמל ןתינ סוש

 התא סא .לוזה האירקה ןנוכ אוה 6-80א]

 ,תיסחי תולוז הדש תונחתל סינותנ ץיפהל קוקז

 -תה ,תורישו הריכמ תודוקנב םיבשחמ לשמל

 םיחונה םיריחמב .ףידעה םוידמה אוה רוטילק

 רוטילקתל רובעל הקדצהה ,םויכ םימשר לש

 לש תודדוב תורשעב רבודמ רשאכ םג תגשומ

 .הצק תודוקנ

 הרהנמה הצקב רוטילקתה .60-חסאא

: 

 יעוציב ןיב םידירפמ תיסחי םיטעמ םילדבה

 בור .טקדבש סיננוכה 20 ראשל רחבנה רצומה

 תרבעה בצקל אוק6 תושירדב סידמוע םיננוכה

 תרצות) השולשו הינשל 15088 לש | םינותנ

 בצקב םינייטצמ (או07ז00006-ו דאם1, אש

 םירבחתמה סיננוכ קר .הינשל 30088 ,לופכ

 ךרד סםוקמב ,בשחמה לש יליבקמה רעשה ךרד

 .ינקת הרבעה בצק וגישה אל ,80581 קשממ

 ינוטריס גיצהל תלוכיב סה םייתימאה םילדבהה

 הקיזומ עימשהלו הקלח הרוצב אוק6 ואדיו

 תא וארק ונקדבש םיננוכהמ קלח .םיתוויע אלל

 אל וקיפ סהש וידואהו תעטוקמ הרוצב ואדיוה

 -וכב ונלש הריחבה .6פ-ל היוארה תוכיאב עמשנ

= 

 60-החסו יננוכ :םיכדועה תריחב
 6 זה( |44

 קת דק טמיפ-התמנבה יה ימהמ הבקרה

 -יב ,הבוט תוכיא לש בולישמ תעבונ אפ6 לש ןנ

 ןתוטזפששה .יביטקרטא ריחמו םיבוט םיעוצ

 לש ריחמ תיגח םע ןוריחמב עיפומ 628-74-

 (בהראב) תויונחב .154 סיטרכ ללוכ ,רלוד 5

 קשממ סע .רלוד 600-מ תוחפב וגישהל ןתינ

 .רלוד 814 אוה ריחמה 1

 -ימא תחטבאל סיעצמאב ותוא הדייצ םג אמ6

 -עו קבא תרידח תעינמל תולופכ תותלד :תונ

 תוירחא תקפסמ הרבחה .ימצע יוקינ םע תושד

 ךמות ןנוכה .םניח תינופלט הכימתו םייתנשל

 .א4 ןקתל וחיבשהל ןתינו ?חסוס6כ טמרופב

 תימינפ הנקתהל דעוימ 68-89 ,םואת רצומ

 .דבלב רלוד 649 וריחמו בשחמב

 6כ-80%1 תונקל תובוט תובייס 7

 -רל ךתוא וצלאיש תוביסל תנתמה הכ דע םא

 ךל עידוהל םיחמש ונחנא 6-80א1 ןנוכ שוכ

 ןלהל םיראותמה םירתוכה 27 :הרבע הנתמההש

 .ייהשיכרל הביסיי ראותל םייואר

 ילכל ותוא השוע רוטילקת לש םוצעה לוביקה

 -יב ,ךוניח .ףקיה בחר עדימ תקפסאל ילאידיאה

 םוידמל םייעבטה םיאשונה סה עדי ירגאמו רוד

 םילודג םינותנ יחפנ םיבלשמ םהו רחאמ ,שדחה

 ליכהל לוכי דיחי רוטילקת .לוקו הקיפרג םע

 ספדומ דומע ,האוושהל .םינותנ טייבהגמ 0

 -יאב דומעו 1% ךרעב ליכמ םילילמת דבעמב

 רוטילקת .10% -כ ליכמ הקינטירב הידפולקיצנ

 -יא ידומע 60,000 ליכהל ןכ םא לוכי דיחי

 הקינטירבהמ םיילפכמ רתוי) הידפולקיצנ

 25 וא ,םיעצוממ חתמ ירפס 500 וא ,(המצע

 .דבלב טסקט) 6 (גקגנו6 תונויליג לש הנש

 םינותנ םיליכמ תומוסריפהו םיפרגה ,תונומתה

 ןיקסר ןיבור

 .(וטנ יתכרעמ טסקטמ רתוי לדוג ירדיס המכב

 רוטילקתה שמשמ םירידנ םימושייב קרש אלא

 סוצעה חפנה ללכ ךרדב .דבלב ללמ ןוסכיאל

 -ופ - היצמינאו הקיפרג ,לוק תטלקהל שמשמ

 יצבק רוצייל םיטונש םיטרפב םירישע םיטמר

 סוידמה אוה רוטילקתה ,תורחא םילימב .קנע

 .הידמיטלומל ילאידיאה

 םניא טייבהגמ 680 ,הידמיטלומ לש םיגשומב

 -יפ 600א800) 6/0 ךסמ .ךכ לכ םישרמ רפסמ

 -יפל תויביס 24) יתימא עבצ תנחבא םע (םילסק

 ואדיו תגוצת .טייב ןוילימ 1.5-ל קוקז (לסק

 לצנת ,(בייהראב 30) הינשל תונומת 25-ב הצרש

 -שנ אל םא - | תוינש 18 ךות קסידה אולמ תא

 ןובשח לע םג ,תומכחותמ הסיחד תוטישב שמת

 קפתסמ אל יתוכיא וידוא וליפא .הנומתה תוכיא

 תוכיא ןיב ןוזיאה .הקדל טייבהגמ 9-מ תוחפב

 -בה לוקישה אוה םינותנ חפנל תילאוזיו-וידוא

 םחוכ תא םיסנמ םילייומ רשאכ ,רתויב יתייע

 .הידמיטלומ ירתוכ תקפהב

 -בה ןורתיפל תוינייפוא השיג יכרד יתש תומייק

 .ההובג היגולונכטב וא תיסיסב היגולונכטב :היע

 ,הסג הנחבא .תוכיאה תברקומ הנושארה ךרדב

 תינצפוק העונת ,תונטק תונומת ,םינווג טועימ

 -יסב היגולונכט לש ריחמה םה ,ספ-רצ וידואו

 םיינויע םירתוכב ריבס הזה ןורתפה .הלוז תיס

 ינשימ דיקפת לוקלו הקיפרגל סהב ,םייפואב

 תידפולקיצניא לשמל ךכ .ילולימה ןכותל סחיב

 -ומ .תרודהמב האציש (א!גתוחוג5) םיקנויה

 סורגת קיפרגואיג לנוישנו מבי ידי-לע הידמיטל

 ,םיבשחמה יבבוח ןיב תלעפתה תואירקל ילוא

 -קל םירוכמה ןיב הצרעהל הכזת אל איה ךא

 .עוד/ ץורעב םיפיל

 האצותה ינויגה ליהמתב תושענ תורשפה סא

 -יסב היגולונכטטה םא םג ,הריבס תויהל הלוכי

 קולרש ירופיס רוטילקתב ,לשמל .ידמל תיס



 =66+סתו5

 אסו103רר

 08 ו

 54150א0:9יבשחמ תא תידעלב תקוושמ תוכיא ירצומ התלד 7

 הלעמל לש ינכט תווצ ,לארשיל הרבחה לש יסנניפ יוביג םע .לארשיב סיגצש םיעדוי םג םיטעמ .ינאירוקה 5411511א6 ןרצנוקמ רתוי

 תתל םילוכי ונחנא .הרחתמ אלל יטסיגול ךרעמו םיחמומ 20-מ תויתוכיאה םיבשחמה תורבח יייע םירכמנה םיבר (םירוטינומ)

 תורישה תא וניתוחוקללו הל יוארה קווישה תא 5151א0-ל םיעדוי תוחפ דוע .5415זא6 ידי-לע סרובע סירצוימ

 .לארשיב רתויב בוטה םיבשחמ קפסל לגוסמה סלועב דיחיה ןרציה איה 54/15א0-ש

 סאה סיטרכו ןורכיזה יבבשמ לחה ,הרבחב םתומלשב םירצוימה
 י .תוספדמו תודלקימ ,םיקסידב הלכו

 סשה ךרובע לבא ,ונלש רוביצה יסחיב ןבומכ איה המשאה

 ,תוכיאל תללוכ תוירחא :דחא רבד רמוא בשחמה לע 5

 81025/6 : לט תיתיישעתה הרבחה קרש תוירחא .בשחמה יביכרמ לכ תא הפיקמש

 עדילא 4 סילגה ידש .קפסל הלוכי סלועב הלדוגב 18-ה
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 , סמלוה

 :ידמל הדורי ואדיוה תמר

 -הו תילמינימ העונתה ,םינטק םיכסמה

 לש עצקוהמה עוציבה לבא .תספסוחמ הנחבא

 -סח לע רפכמו בלה תמושת תא ךשומ לוקה

 .ואדיוה תונור

 הסיחד תוטיש תמיתר השורפ ההובג היגולונכט

 -ותנ חפנב יתוכיא ואדיו גישהל מייע תוללכושמ

 -ותנ תסיחדמ הנוש הנומת תסיחד .ילמינימ םינ

 וד איה תדדוב הנומת :םיטקפסא רפסמב םינ

 תלת סינותנ הנבמ רצוי תונומת ףצרו ,תידמימ

 תוטיש .דואמ ההובג תוריתי תמר םע ,ידמימ

 תולעופ סקפלו סינותנל תולבוקמה הסיחדה

 - ידמל ךומנ הסיחד סחי תוגישמו דחא דמימב

 הרומא הנומת תסיחד .1:10-מ תוחפ ללכ ךרדב

 סחי גישהלו םידמימה ינשב תוריתיה תא רעזמל

 תונומת ףצר לש הסיחד | .רתוי הובג הסיחד

 -וע תונומת ןיב םג תוריתיה תא רעזמל הכירצ

 רדסמ הסיחד סחיל עיגהל ךכו הרדיסב תובק

 ידי-לע תגשומ תפסונ הסיחד .1:100 לש לדוג

 24 תשרודה) 808-מ םיעבצה תרדגה תפלחה

 (וחוסחוע- ןווג-המצוע טמרופל (לסקיפל תויביס

 -ופה יוניש .היזיולט ירודישב לבוקמה 6הזסחוה)

 .יצחל חפנה תא ןיטקמ ודבל טמר

 -ואל םיכסהל רשפא הנומת תסיחדב ,ןכ לע רתי

 .השירפהו הסיחדה ךילהתב סינותנהמ קלח ןדב

 הלולע תרזחושמה הנומתהש ונילע .םכסומ

 דבלבו ,רוקמבש סינידעה םיטרפהמ קלח דבאל

 ףבוק םיסחוד רשאכ .סזגומ היה אל סופסיחהש

 .ךילהתב תיביס ףא דבאל רוסא ליגר סינותנ

 בכרומה סטירוגלאהש םישרוד ונא ,תאז תמועל

 -פה עוציב ךכמ רתוי דועו ,הנומת תסיחד לש

 -ימב .יייתימא ןמזיי לש תוריהמב השעי ,השיר

 -מל רזחשל רומא השירפה 'יעונמי" ,תורחא םיל

 בוק ךותמ הינשל םילסקיפ ןוילימ 12-מ הלע

 סויכ ! 1:100-כ לש סחיב םיסוחדה סינותנ לש

 םיריחמה חווטל רבעמ תאצמנ תאזה תולוכיה

 .תיטרדנטס 6 תרמוח לש

 ןה .סויכ רתויב תוהבודמה הסיחדה תוטיש

 ,תודדוב תונומתב לופיטל דעונש ןקת - 6

 תונומתב םג לופיטל ןקתה תבחרה - 6

 -ימ לש גז ןקת .ייתילאטקרפיי הסיחדו ייתועניי

 הנורחאל ףלחוה ומשש ,טפוסורק

 הסיחד תוטיש לבקל לוכי ,ו660 1-ל

 -לו וידוא ףצר רציילו תונוש השירפו

 תונומת 30 דע 15 לש בצקב ילאוז

 תטישב היולת הנומתה תוכיא .הינשל

 -אמ ןקתה .ךלש הגוצתה דויצו ,הסיחדה

 תונומת) תירוטקו הקיפרג בלשל סג רשפ

 תפמ ידי-לע אלו תיטמתמ הרוצב תורדגומה

 -חה םיצבקה חפנ תא ןיטקהל ידכ ,(תויביס

 לוק תטלקה סוקמב רזייסטניס ילילצו ,םייתוז

 .הרישי

 ייההובגי' היגולונכטטב תושמתשמה תוטישה לכ

 -תל תוקקזנ סומינימל םיצבקה תא סצמצל ידכ

 סוצעה םיבושיחה בצק .הרמחב תיביסמ הכימ

 השירפו הסיחד סטירוגלא עצבל מייע שרדנ

 -ותב שומימ-רב וניא ,יילתימא ןמּביי ידמימ-וד

 -ודג תויומכלו םידחוימ םיביכרל קקזנ אלא הנכ

 -וימה םירתוכהש הביסה תאז .ןורכיז לש תול

 םישמתשמ סניא ירודיב וא יתיב שומישל םידע

 .ההובג היגולונכטב

 62-80₪1-ה תנפוא

 םסק תא הנורחאה הנשב וליג םילייומ תורשע

 -כט רצק ןמז ינפל דע היהש המ .62-80א-ה

 םימושייל רקיעב תדעוימה ,ייהחמוגיי תיגולונ

 -נא תבר תוליעפ רומל ךפה ,םייגולטק-םיינכט

 תרכח ידי-לע אצויה ,6ס-50א גולטק .ןיפ

 ,(רוטילקת תרוצב םג ןימז ומצעב) .!60ז

 םורטקפס סע ,םירתוכ 3000-מ הלעמל טרפמ

 הז רמאמבש תורמל .ןיינע יאשונ לש רתויב בחר

 ,בחרה להקל םינווכמה םירתוכב ונדקמתה

 םירוטילקת םסג ללוכ רחבמה יכ ןייצל בושח

 -ותנ ,יאופר עדימ :ידועי הרטמ להקל םידעוימה

 -סמ םיכירדמ ,םייפרגומדו םייטסיטטס םינ

 ,תיפרג תונמוא ,תובותכו םינופלט ירפס ,םיירח

 -פה ירפסו תונכות תמגדה ,םינפוג ,םידלי ירפס

 ק6 | אוה םיירלופופה םירתוכה דחא .הלע

 -דה 1100-מ הלעמל ובו 32321[/ ת6 561601 65

 רוטילקתה .\/ּותַאסא5-ו 205- תונכות לש תומג

 -אב ןיזגמה לש םאה תרבח ידי-לע רואל אצוי

 .6סחוקטוטז ופגע .תילייומה עורזה תועצמ

 -קת לע םויכ םיצפומ םיבר םימלשומ םימושיי

 ,(/0ז6+8006:6[ סהב | םיטלוב | .םירוטיל

 .םירחאו 5תוגה116]ק (סז 1-2-3, 60 ןח

 חישקה קסידב שמתשמ ןיידע ילועפיתה דוקה

 רועה יצבק לבא ,םיריבס םיעוציב קפסל מייע

 ביכרא ןיעמב ,רוטילקתה לע םיראשנ םייקנעה

 -תה לעש םינותנה ידסמ לש םיריחמה םג .ןווקמ

 םינש 5 ינפל קר .תוריהמב םיללוצ םירוטילק

 -קת תסריגב ,יאקירמאה םינופלטה ךירדמ הלע

 -וכ ינש םירחתמ םויכ .רלוד 10,000-כ ,רוטיל

 הרהנמה הצקב רוטילקתה .60-חסא

 וחנצ םיריחמהו קושה לע רתוי םיפיקמ םירת

 .רלודה 200 וקל תחתמ לא

 השגההו םינכתה

 -טה אלו ןכותה תוכזב םישכור רוטילקתה תא

 ,הנוילע תובישח שי השגהה תרוצל ךא ,היגולונכ

 םוידמהיי ןוהמקמ לשרמ תרושקתה איבנ ירבדכ

 השענ רוטילקתב ףודפידהו רחאמ .יירסמה אוה

 סיסכדניאה תכרעמל ,םיינורטקלא םיעצמאב

 -יא .דוקפיתב יזכרמ דיקפת שי שופיחה תנכותו

 בשוחמ הנבמ לעב תויהל בייח רמוחה ןוגר

 -ונמ םייביטאיצוסא םירבעמ רשפאל ידכ בטיה

 -ירצ םינוש םיעטקב חתפמה תולמ .אשונל אש

 -הו םיסחי לש הפופצ תכסמ ידי-לע רשקהל תוכ

 ייסירשקה-רפיהי  תארקנה הרוצתב ,םירשק

 רוטילקתה לע םישופיחו רחאמ .(11עק6חותשפ)

 קסיד לע תומוד תורודצורפמ הברהב םייטיא

 טקדניאה תא תוקיתעמ תובר תונכות ,חישק

 .חישקה קסידל רוטילקתהמ שופיחה עונמו

 יונפ םוקמ שרוד םירתוכהמ קלח ,ךכמ האצותכ

 תא ליעפהל ידכ קסידה לע (טייבהגמ 8 דע) בר

 .םירשקההו שופיחה תכרעמ

 תכרעמב 60-80 בלשל תינקית ךרד ןיידע ןיא

 -הל ןכומ תויהל ךילע ןכלו 205 לש םיצבקה

 תא ךל ונשי תומילוסמ הנקתה תונכות .תועתפ

 60א3₪0.5צ8 ,420705א50.847 לש הרוצתה

 -ליוסמ תונכות .תמדקומ העדוה אלל \/זא .זאז-ו

 תוקוקז ,טפוסורקימ לש 8006061[ תמגוד ,תומ

 הידפולקיצניאה ומכ ,תורחא וליאו לוק סיטרכל

 -ישי וידואל ןיזאהל ךל תורשפאמ ,ןוטפמוק לש

 תורוצה יתש תא ברעמ ישילש גוס .ןנוכהמ תור

 לש המיענ אלה האצותה םע ,לוק תעמשה לש

 לכ סע .םינוש םיעטק ןיב תוכיאו המצוע ילדבה

 -וכ םימייק ןיידע ,םיריהמ סיננוכ לש לולכישה

 -רב ומכ .ינצפוקו עטוקמ לילצ םיקיפמה םירת

 הידמיטלומ רוטילקת תריחב ,טילקת תשיכ

 תויעבה תורמל .תמדקומ היפצו הנזאה תבייחמ

 הנשב רועסל דיתע םירוטילקתה קוש ,ונינמש

 -קב םידבוע םילודגה םילייומה בור .הבורקה

 סירפסל רוטילקת תואסריג תנכה לע תונתחד

 -לת דחוימב ,םיאשונ לש דואמ בחה םורטקפסב

 -לו בצקב היצימנא .(66ת65) תורוקמו עדי דוע

 ק6-ל תורקי תועוצקמ תוכרעממ דרת יח ואד

 ידי-לע תוחתופמה תויגולונכטה רשאכ ,יתיבה

 -אל הנושש סש פצז) לטניא ,(%1) טפוסורקימ

 (76 תסריגב (לטוסאזוחו6) לפאו ([ת660-ל הנורח

 ספ קמסוס .םיירלופופ םימושייל רודחל הנחלצת

 -תה סובלא תא ריבעהל ךל רשפאת קדוק לש

 סינכי אג ןקתו רוטילקתל יתחפשמה תונומ

 דע תוכחל לוכי התא .ןגאלבב רדס טעמ ילוא

 -ומה תגיגתל ףרטצהל וא ,בצילתי קושהש

 סירקוס ונאש םירצומה .וישכע רבכ הידמיטל

 .רדגהמ תדרל ךתוא וענכשי ךשמהב



 תויחונה וגל הבושז .1 רפטמ הנכות תנגה
 .ךלע % חוקלה לו 1 .הנכותה חתפמ %,ךלש

 .תנווגמו תמאות .הקזח הנגה ךל החל וגל בושח
 ב םיפלאו לאר הנכות יחתפמ חואמ ה ק ז ח

 םהלש ה ל ע ןגהל יד 0 - ב םיועמתועמ ולוב
 .םהלוע חוקלה לע םגו ךלש הנכותה לע ןגתש

 ו לכ לע תויעב אלל לעפתש
 .תספדמו בועחמ

 -התהה וה

 0 הלעפהה תוכרעמ לכל םיאתתש
 796 נק .תרושקת תותשרלו
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 םלועה סלטא
 תופמ יפלא גיצמ

 תויטסיטטס
 .תויפרגומדו
 תפמ הנומתב
 תויתבפלנאה

 .תימלועה

4 

 תובוחרה סלטאב
 1 ב"הרא לש

 רפסמ תא שיקהל
 תנמ לע דוקימה
 תפמ תא לבקל

 .רוויאה

4 

 דרופסקוא ןולימ
 60-80%% לע

 קמוע ןתונ
 לכל ירוטסיה

 י"ע הלימ
 לע תוקחתה

 תועמשמה יוניש
 .תורודה ךלהמב
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 הרהנמה הצקב רוטילקתה .60-אס0א

 ב
 0-0 |16 68 56865 0 50סתפ ושוק

 עדי דועיח

 תודוקמו

 לע (86/6ז6060)
 רוטילקת

 רותב רוטילקת םע דובעל

 טיישל המוד סוחי תירפיס

 .גנעמו רקי ,יטיא .תוגונעת

 םיאיבמ ונאש םירצומה

 -יב םע רישע ןכות םיבלשמ

 .םישרמ ילואזיו-וידוא עוצ

5 876 50])0 

 סז!6 41185 6

 507שג6 לש | סלטאה

 -במ רתוכ אוה 1סס]!אסזאפ

 -אב רישעו קתרמ ,קיר

 -גה .הידמיטלומ לש םיטקפ

 240 םה סלטאה לש ןיער

 4400 | ,תויפרגואיג תופמ

 דסמו תויטסיטטס תופמ

 -ונ 300 הסכמה סינותנ

 -תא תוצובקמ לחה ,םיאש

 -נה לכ .הלכלכב הלכו תוינ

 סיגצומ םישביה סינות

 -לע תוריאמ תופמו םיפרגב

 תא ללוכ וידואה קלח .םיינ

 לכ לש ימואלה ןננמיהה

 תומוקמה תומשו הנידמ

 -שה ךרעמ .ןוכנ אטבמב
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 ארוקל ןיינעמ תוחפ אשונ

 אצתש דע תוחפל ,ילארשיה

 ןתינ התוא אואוסכ תסירג

 יאמצעה ןנוכה לע אורקל

 -רה סלטא אוה ,ינוס לש

 ונא .ביהרא לש תובוח

 הוקתב ןאכ ותוא םיניייצמ

 הפפכה תא םירי והשימש

 -רל המוד סלטא קיפיו

 לש הנבמה .לארשי תובוח

 ,תודקמתה רשפאמ סלטאה

 -דו תיצרא הפממ ,200א]

 לש המרל תוירקיע םיכר

 -סמ םג קפסמ סלטאה .םינטק תובוחרו הנוכש

 םילחנו םימגא ,םיניינעמ תומוקמ ,דוקימ ירפ

 .רקבמה תא ןיינעמה רחא עדימו

 לכב הטילשה .הבלצהה סכדניאו תללכושמה

 ,דומילו לוגרית תשרוד תאזה תינושלה המצועה

 המודה שופיח תטישב שמתשמ ןוימה ןכש

 -יתו תובכרומ תודוקפ סע ,ןשוימ םינותנ דסמל

 -תה ,םייעוצקמ םינשלבל .יטסילמינימ דוע

 .סשגתהש סולח אוה הזה רוטילק

 0 הו ח 8

 מ

 ,הלעמו 8 ליגמ ,םידימלתל הידפולקיצניא וז

 םיכרכה 26-ב יוצמה טסקטה לכ תא תללוכה

 43 ,לוק לש תוקד 60 + תספדומה הרודהמה לש

 תופמ ,תועובק תונומת 13,000 ,היצמינא תורדס

 .ןולימו סלטא םילולכ ןכ ומכ .םיפרגו

 סילכ ףסואו שופיח עונמ םע קפוסמ רוטילקתה

 -יש רפסמב עדימה תא אוצמל דליל םירשפאמה

 ךרד ,יללכ אשונמ ותוא החנמ שופיח ץע .תוט

 לולסמ .יפוסה ךרעל דע ,טוריפ לש תונוש תומר

 .תירוטסיה תוחתפתה יפל שופיח רשפאמ ןמז

 -סא ןיב רובעל םירשפאמ הבלצהל סיסקדניא

 ירקיעה ןורסיחה .יזכרמ אשונ לש םינוש םיטקפ

 םה רלוד 695 - ריחמה אוה הידפולקיצניאה לש

 .בייהראב סג ,ףסכ הברה

 16 (01ו0ז 8

 מ

 תיעוצקמו רתוי הפיקמ איה וז הידפולקיצנא

 הלוז סג תאז תורמלו ,ןוטפמוק לש וזמ רתוי

 תללוכ הידפולקיצנאה .בייהראב רלוד 395 ,רתוי

 -ויא 3000-ו לוק לש תוקד 30 ,םירמאממ 0

 סקלח ,אלמ ךסמ לע יעבט עבצב םקלח ,םיר

 לש תיעוצקמה השיגה .תורצק ואדיו תורדסב

 ,שופיחה תכרעמב סג תאטבתמ הידפולקיצנאה

 -וב .תואוושמ) תיגול היינתה סג תללוכה

 -שמ 005 קשממ אוה הלש ןורסחה .(תוינאיל

 .בורקב היופצ הידמיטלומ תסריג .םעמ

 ( 266 1.1/6ז91טז6 6750ת83| 1.0

 -תב םיצבוקמ סינווגמו סינוש םירתוכ 9

 ,הירוטסיה ,תוזחמ ,הריש ,םינמור :הז רוטילק

 המלש תיסלק הירפס .תיתד תוגהו היפוסוליפ

 שומימו םיילוקה םיטקפאה .דיחי רוטילקת לע

 הז רתוכ לבא ,ידמל םיינבבוח סה הידמיטלומ

 וחקיש אלא ,םייתימא תורפס יבהואל דעוימ

 יאיש םע דחייתהל ידכ דדוב יאל סתיא ותוא

 .תיברעמה תוברתה

 0704[ \/0ח00ז5 0[ 6 6

 -יג לנוישנהש המ םירוטילקתל אוה הז רתוכ
 ויפויב םמהמ בוליש .םיניזגמל אוה קיפרגוא



 !!ו רודחל וחילצי אל ךילא

8 + 
 היוצר אל השיג תמסוח
 .ךלש בשחמב עדימה יצבקל

 סבתא 8

 .עדימ יצבקל רתויב הבוטה הנגהה תנכות

 תא 8

 לכ ינפ לע הרורב תיגולונכט תונוילע
 תותשרל המיאתמ ,תורחתמה תונכותה
 .םיחישק םיקסידלו תרושקת

6 8 

 י"ע םינפצומ םיצבקל השיג תרשפאמ
 .עדימה תא תרדממ ליבקמבו דבלב המסיס

0 8 

 םיענומה הרמוחו הנכות לש בוליש הווהמ

 .השרומ וניאש שמתשמ ינפב ,השיג תורשפא

 ממ 8

 .ךלש בשחמל םיסוריו תרידח תענומ

 תנכות תא החתיפש ,הנכות תסדנה למרכ

 םלועב הליבומה "סוריו יטנא וברוט"ה
 (ם6 א40421א8 - 5'501710 608010₪)
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 אתבסה קר
 י'יבונאו
 תא איבמ

 םסק
 הידמיטלומה

 םלועל
 ירופיס
 .תודליה

 סק אופ ו

 תסריגב היחתל
 הידמיטלומה
 לע תיטסטנפה

 .ספ.תסא]

4 

 םירוכמה
 ואצמי עונלוקל
 6זאטא!גאזג -ב

 הידפולקיצנא
 המ לכל הפיקמ
 ךסמ לע הרקש
 1914 זאמ ףסכה

 .ונימי דעו

 ב5

 לארשי |2
 יונ

"3 

 3 , . . ₪ רי

 , 1 ישסת(פ0 +0 58% טק 8
 60 טנתרמז8110, סט+ +6 שנתה

 צ;ספ +סס 5(צסתָש.

 ,5/6הה 0ה-6!1

 6והשוו

 - וטו 3

4 1 
 3 0 1 414) 488 1 א

 5 1 6 ג 25
 1379 ל גרופ תא 24

169 | 
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 ה

 הרהנמה הצקב רוטילקתה .60-תחסא

 .עסמ ימשר םע תודבוע לש

 השעמ תואלפנ אוה אשונה

 תודימריפהמ לחה ,םדא ידי

 םסיניינבב הלכו ןיס תמוחו

 תוירושיק .םיינרדומ

 תריקח תרשפאמ עְקסחפא

 -ישב ,בחורלו ךרואל אשונה

 -וע ,תונומתו ללמ לש בול

 -נה םינותנו תוירוטסיה תודב

 לש | תונוסחה | .םייסד

 ,השק הנקתה סה רוטילקתה

 תוכיאו הכומנ שופיח תוריהמ

 .הדיחא אל לוק

 הפוקתה תא הסכמ הז רתוכ

 1991 רבמטפס דע 1989-מ

 ללוכ ,1זא!ט ןיזגמה ךותמ םירמאמ 10,000 םע

 ,תויטסיטטס תואלבט ,תופמ םישיא ,תונומת

 ךותמ) | תודבוע | םוכיס

 -או /סז|6 /901500% 614)-ה

 לוכ: הזה רוטילקתה .ךנמל

 -יח לש תועש הברה ךוסחל

 -סו םינותיע תוכרעמב םיטוט

 .סליפורקימ תוירפ

 ד ג 65:
000 
 כמ

 ןיערגה .םירדנוכופיהל קר אל

 רחבמ אוה הזה רתוכה לש

 ,םייאופר םיאשונב םירמאמ

 תוצובק ,תוריהז יעצמא ללוכ

 -ופר םיזכרמ ,םילוחל הכימת

 -בה ובצמ לע תעדל הצורש ימ .המודכו םייא

 ,בדנל ןכומ םילוח תפוק אפורשמ רתוי יתואיר

 םשל תוחפל ,רוזמ הז רוטילקתב אוצמל לכוי

 .תונרקס

- 
 לע ךוניחו רודיב

 םירוטילקת

 םיבשחמ רתוי ,רבד לש ופוסב

 רעונ ידי-לע םיקסעומ םיישיא

 ידי-לע רשאמ רודיב בבוח

 .סינותנ יאמצ םיקסע ישנא

 ךוניח טעמ תווסהל חילצנ סא

 .ונייד ,םיקחשמה לגנו'ג ךותב

 סישוע .םירוטילקתהמ קלח

 .החלצהב תאז

 הווהמ ,אורקל ןיידע םיעדוי סניאש םידלי רובע

 -יש .תרצוי תוליעפל םלשומ ךירדמ רוטילקתה

 סע תורכהה תא םסיכפוה לוקו הנומת לש בול

 -פמ אלש ליגב ,תקתרמ הייווחל םישדח סיגשומ

 -נה םיקחשמה תעברא .דומילל קחשמ ןיב דיר

 -יו וידוא תוכיא לש השדח המר םיגציימ םירחב

 :םידליל םירוטילקתב תוילאוז

 גאאגפפו פספגא 05 ב

 אאסזמאד 0 צד

 ךפא45 6401ג8 תאצוהב

 תע5ד סאגאפא ה גאאפ אפ ב

 50 אפ 8800880 תאצוהב

 אוזאמפ טק אוסדזמח 00058 ב

 51םתח 0א-11אמ תאצוהב

 שזזמחפ זא דפ אספו פ ב

 15 6 תאוםא א 0

 םתסספתפטאפ 5077/88 תאצוהב

 םיליגה לכ ינבל םיקחשממ

 28/06 60655 תת גח666 06-01

 סע ,ידמימ-תלת םזילאירב שפנומ הז חש קחשמ

 עקר לע ,םישגנתמ םילכ ןיב םיננגוסמ תוברק

 -ותכ .םיטקפאו הקיזומ בולישבו סייניבה ימי

 םייעוצקמ םירחתמ רוטילקתל שי ,חש תנכ

 .קחשמ תומר 10 עיצמ אוה ךכ םג ךא ,רתוי

 ,הכרדה לש תוקד 30 אוה רתויב בוטה קלחה

 -יהה עקרה תא ריבסמו היחתל סק ילכ לכ ןהב

 .חש סחולכ וירושיכ תאו ולש ירוטס

 וחק

 בשחמה קחשמ לש תיטסטנפ הידמיטלומ תסריג

 ותנסשמ תחתש אוה דיחיה הנורסח.ירלופופה

 ונלזמל .טאהל תלוכי ילב ,ידמ רהמ הצר איה

 תא דבאל ילב ₪205 תחת התוא ץירהל ןתינ

 הרדיסב 6 האקתפרה .םינייוצמה םיטקפאה

 .1993 תליחתב היופצ

:10 6106 

 60 תו ק 6

 ןכוהש הז רתוכב םיצבוקמ תושלב ירופיס 3

 אלמ ואדיו לש תוקד 90 .הידמיטלומל דחוימב

 תוכיא םירציימ רוביד יעטק | תורשעו

 רומא התא .בלתשמ התא הכותל תיעונלוק-ומכ

 -המ ףוסחל ,תויומדהו םידושחה תא ןייארל

 -מה .ןידל ואיבהלו חצורה ימ םהיפבש םירבד

 ,קזח בשחמו ריהמ ןנוכב שומיש בייחמ קחש

 .ידמ תינצפוק היצמינאה תרחא



 בלשל ןתינ םיסיטרכה תא

 ם וס וטו וי +4, 0

 רודיב .האנה זכרמל בשחמה |

 בשחמל רטסלב דנואס סנכה
 .םיניינעל טנכתו ,ךלש 4 .
 סיטרכ-רטסלב דנואס * א

 ימלוע ץוציפ אוהש לוק ,/
 .ישיאה בשחמב ,/

 - 601וו8 וז 0
 רשפַאמה לוקה סיטרכ
 תעמשה ,תולוק תמיגד ךל
 [וו תקיסומ תניגנ ,םילילצ
 ,ווםו-ל רוביחל ןתינ
 - 500/וום חופת 0. םילוקמרל רבגמל ,קיטסיו'ג-ל

 הידמיטלומ ישמתשמל תכרעמל ןא ןופורקימל

 רשפאמ ,םייעוצקימ לש בר רפסמלו תינוציח
 - עוז וז תעמשהו תולוק תמיגד .םינוש םיגוסמ תונכות
 םג אלא עמוש קר אל התא | רוביח ,ואירטסב הקיסומ וותירבעב הלעפהה תכרעמ

 ךסמה לע ואדיו תגצה יהאור | 68-80/| קסיד טקפמוקל
 .פייטואדיו וא המלצמ לכמ היצמינא ,לוק בולישו

 | םינוש םילדגב תונומת תדיכל .הקיסומ תריציו - הידמיטלומ תוכרצמ
 ללוכ .קסידה לע ןתרימשו

 . -> 8 לע.תוגצמ תכירעל תונכות - טווח ופה .- " תוללוכה הידמיטלומ תוכרעב
 ...- .טייעוצקימ לוק ישנאל תכיפהל תונכות עפשו 68ןנוכ

 טקפמוק לש לוק תוכיא
 ואירטס תקיסומ ,קסיד
 168וז רתויב ההובג תוכיאב
 רתוי ,לוק יצורע רתוי
 םילולכיש רתויו תונכות

 .םיחותיפו

 5 ל וה
0 

 ח = 0 052-911915 .לט הננער 7 אנדסה 'חר

 'םדנ-8)504 ם|ןהפזזת

 .החפשמה | לכל רוה

 םינופלט

 46 ירצו רב רע דו
\50=] 9-3 743 



 הרהנמה הצקב רוטילקתה .60-חסא

 הלכשהו תונמוא ,תוברת

 תיללכ

 267110: ]ותא 86 13|%

 תטישב תופש דומילל םירוטילקת לש הרדיס

 רובידו הביתכ ,האירק ,הנבהו הבשקה :ץילרב

 -ילל סירוטילקת תוכרע תועצומ .יפוסה בלשב

 -עה .תידרפסו תיקלטיא ,תינמרג ,תיתפרצ דומ

 11 םהבו סירוטילקת 7 תללוכ תיתפרצה הכר

 5 רזוח לוגרית שרוד דומילה .הכרדה לש תועש

 הנזאה תועש 66 דע 55 רמולכ ,םימעפ 6 וא

 סועז רפסמ לייומה ירבדל .סרוקה לכל לוגריתו

 .השדחה הפשב דקפתל ליחתהל ידכ קיפסמ הז

 670501( והחוג

 .עונלוקה תודלותל ךנמלא אוה הז רוטילקת

 750 ןכותמ ,םיטרס 19,000 לע תורצק תוריקס

 סינותנ ,םיבושח םיטרס לע תוטרופמ תוריקס

 -תה תא םיסכמ ,םיסרפו םינקחש ,םיטרס לע

 ,םימסרופמ לוק יעטק .ונימי דע 1914-מ הפוק

 -ופמ תוניצסו םיעודי םינקחש לש תונומת

 רוטילקת .ילולימה עדימב םיצבושמ תומסר

 עונלוק יבבוחו יעוצקמ סיטרס רקבמל הבוח

 .םיפורש

00 

 -יהו תונמוא ,הקיזומ בלשמ הזה רוטילקתה

 תוחתפתה תא רקוסה יתוברת עסמב הירוטס

 .תינרדומה הקיזומה דעו קורבה ימימ הקיזומה

 -לו ירוטסיהה ןמזה לולסמ אוה החנמה וקה

 -תמ הביטקפסרפ לבקל ןתינ ילקיזומה דמימ

 .ותוא םיוולמש םיירוטסהה םיעוריאה תיצמ

 -תב םיצבושמ םיילקיזומ םיעטקש ןבומכ

 -מה לש תונומתו תויפרגויב סג ומכ ,רוטילק

 .םיבושחה סיניחל

 נו16018 0660

 דש 90 5ץ קס ץ

 תוינקה תמישרב אצמהל בייחש רוטילקת הז

 .הידמיטלומ תירפיס תונבל ליחתמש ימ לכ לש

 תוריציל ימלוע החמומ ,רטניוו טרבור רוספורפ

 -יסה תא ךירעהלו ריכהל ךתוא החנמ ,ןבוהטב

 לכ .םדוק תעדי אלש הרוצב תיעישתה הינופמ

 טקפסא חתפמ רתוכה לש םיקלחה תששמ דחא

 הצרמה ךות ,תילקיזומה הייווחה לש שדח

 -ימל קתרמה עסמב יביטקארטניא קלח תחקל

 -יהב הבושחה איה יכ ודיגי םיברש ,הריציה יוצ

 .הקיזומה לש הירוטס

61 
 תובושח תונמוא תוריצי 1300-מ רתוי לש ףסוא

 תחא לכ ,הז רתוכב תוגצומ סנסנרה תפוקתמ

 ןתינ .רצויה לעו הנומתה לע יסיסב עדימ םע

 תונשל תנמ לע \/ותשס<פ תודוקפב שמתשהל

 -ומת רפסמ איבהל ,ךסמה לע הגוצתה לדוג תא

 רשפאל ידכ הינשה לע תחא ףופחלו דחי תונ

 שומיש טעמכ ןיאש תורמל .תילאוזיו האוושה

 האנה ךל סורגת תונומתה תוכיא ,היצמינאו לוק

 .תיסאלק

 \/ הז167 71660 121766007 5

 טקפסא לכ םיסכמה םיכרע 75,000-מ תוחפ אל

 סייאבצ הכרדה ינוטרסמ לחה ,ואדיוה םלועב

 םיקלוחמ ,תונורחאה דווילוה תוקפהב הלכו

 -מב .הגוי דעו הנקיזמ ,תוירוגטק 500-מ רתויל

 -לו תוטלק לש סיקוושמ רובע רתוכה ןכוה רוק

 הסריג רורחישל האיבה קושב השירדה ךא ,ואד

 .ואדיוה ירכמתמל בוט רמוח .תירחסמ

 תמות( 5

 -פל ךלש ת0-ה תא ךפוהש ,הזה רוטילקתה

 -ינא םע ,אלמ הידמיטלומ רצומ וניא ,םוירטנל

 לש תוביהרמ תונומת סובלא אלא ,לוקו היצמ

 -וצ ןהמ תובר ,תונומת 1500 .םיימימש םימצע

 תודבוע יצבקב תוולמ ,א454 יניוול ידי-לע ומל

 קפסת סא ,לשמל ךכ .םיימונורטסא םירשקהו

 -מה ןמזה תאו יפרגואיגה ךמוקימ תא תינכותל

 לכב םיימשה תנומת תא ךסמה לע לבקת קייוד

 .ןוויכ

 1/[גחוחוה15: 5 8
 ו

 -מה ,עבצ ימוליצ 700-ב םיקנוי 200-מ הלעמל

 םיטלקומ תולוק 155 ,ללמ ידומע 600-ב סיוול

 םיבכרומ ,האלמ העונת יעטק 45-ו תויחה לש

 -נה ידי-לע רואל אציש רתוכה .הז רוטילקתב

 תא ואיבהש םינושארהמ אוה קיפרגואייג לנויש

 לש סבילל בורקה אשונל הידמיטלומה םסק

 -תמ וניא רוטילקתהש תורמל .עבט יבבוח ינומה

 ,הידמיטלומב םינורחאה םישודיחה קרבב רדה

 .יסאלק רתוכ ראשנ אוה ןיידע

 ה%מתחה עצבמ
 ק0 !!462|א5-ל

 'תנועה םסנכה תרגסמב
 ק6-ב םימועתשמה דוגיא לש

 29.12.92-ב וסנכתהש ,דוגיאה ירבח 0

 וכז יעיבשה יתנשה סנכל היבכמה רפכב

 .קתרמ תואצרהו םינויד םויל האנ חוניקל

 -וה סע עדילא תאצוה לש םכסה תרגסמב

 -יכר דוגיאה ירבחל העצוה ,תנגראמה הדע

 הרודהמה/26 א/40421א5-ל יונמ תש

 האמל בורק .דחוימ ריחמב תילארשיה

 לע ומתחו עצבמה תא רבכ ולצינ םירבח

 ח"ש 69) תונוילג 10 לש הפוקתל יונמ

 25 לש הפוקתל וא (דוגיאה ירבחל דבלב

 ריחמה .(דבלב חייש 149 ריחמב) תונוילג

 לש החנה םלגמ דוגיאה ירבחל דחוימה

 לש החנהו םיליגר יונמ יריחמל סחיב %

 .דדוב ןוילג ריחמל סחיב זוחא 0

 ךלהמב סותחל וקיפסה אל רשא םירבח

 דע הלאה םיאנתב סותחל םילוכי סנכה

 -והל וחלשי םיניינועמה .1993 ראוני ףוס

 -גל ףרוצמה ,ליגר יונמ ספוט עדילא תאצ

 רבחה תדועת לש סוליצ ףוריצב ,הז ןויל

 -תה יפל חייש 140 וא חייש 69 סייע קישו

 .תשקובמה הפוק

 -ונב ןויד תוצובק עבש וכרענ ןויעה סויב

 :סיללוכה ,םינוש םיאש

 תייחנהב ,תוימוקמ תרושקת תותשר ₪

 .\יבודיוד יבצ

 -חה האור תייחנהב ,תויקסיע תונכות ₪
 .ןובל ףסוי ןובש

 -ורפ ןועמש תייחנהב ,סדומ יסיטרכ ₪

 .רגרבניד

 ילא יפורפ תייחנהב ,בחרומ ןורכז לוהינ ₪

 .תוילגרמ

 .ןוא-רב ןורש תייחנהב,ץ/זאפסואפ ₪

 .ןהטש ילא דייוע תייחנהב ,הגימא ₪

 -יוב המחלמה אשונב חיש בר ךרענ ןכ ומכ
 .לט לואש ירד לש ותייחנהב םיסור
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 !לארשיב לודגה 56-ל תונכות רחבמ
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 טוויח ידקומ

 תוינוגריא ללב תותשרל
 דליפנירג דיוד

 תופיקמה תימוקמ תרושקת תותש ך

 תוליעפה סוחת ןה םימלש סינוגריא

 רשאכ .סויכ תוירושיקב רתויב ליעפה

 תא תוריהמב ףילחמ רזובמ סינותנ דוביע

 ללכ תותשר ,םייצכרמה םיבשחמה

 זכרמל יוישכעה ףילחתל וכפה תוינוגריא

 ןוגריאב עדימה יזכרמ ילהנמ .םיבשחמה

 לגלג תינוגריא ללכה תשרב םיאצומ

 .ולגרתה סה הל תיזוכירה הטילשל הלצה

 תא תוריהמב םילגמ םישמתשמה

 ךותל תובלתשהב המולגה המצועה

 םיאשונה לכ תא ףיקמה תרושקת סקרמ

 לע םיצפוק ,ליגרכ ,םילהנמהו - ןוגריאב

 תא וב אלש יפכ לבא.תר*רפמ*א תונבל תונמדזה

 ךלש תילבולגה תשרה תא תונבל לכות אל ךכ דחא םויב אמור

 לוהינ תרבו הליעי תילעפמ ללכ תרושקת תשר תמקה .הליל ןיב

 ןבא .יעוצקמ עוציבו תיתרושקת תויחמומ ,ינדפק ןונכית תשרוד

 תמלוה תיתשת קפסלו ךתיא לודגל הלוכיה ,תשר ןונכיתל הניפה

 -אה אוה יאזאזאס [108-ה .טוויחה דקומ אוה ,רחמה יכרצל סג

 .תינוגריא-ללכה תשהה | תיגולופוט לש יסיסבה טנמל
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 -יקש ,טושפ טוויח זכרמ רבעב היהש \.

 דקומל ךפה ,םיבשחמ לש םידדוב םירסירת רש

 תולגוסמה ,תומדקתמ תויגולונכט שודג תוליעפ

 .רתויב תובכרומה תוירושיקה תויעב תא רותפל

 הטילשו לוהינ תכרעמ דסמל הצור התא םא

 תורצויה ,תובלושמה תותשרה לע תמכחותמ

 סה טוויח ידקומ ,ינוגריא ללכה ךרעמה תא דחי

 .ךתרטמל ךתוא איביש ילכה

 -נא טוויחה דקומל קפס תריחבב ךל רוזעל ידכ

 םייוארה םירצומ השיש הז רמאמב סירקוס ונח

 :תינוגריא ללכ תשרל ןגוע שמשל

 (ג0160ה 1146-0088 אפ

 (כתוקססתו (כצ]וה6 57510 000

 ] .גחח6ז 186( 6

0 4156 1 55001105 

 (02קסג] 23( 5510חו8 0025 5

 פס פס סם ס כ ז)ח86חה התה -3455 /400655/0006

 דקומ תא תווהל םידעוימ הלאה סירצומה לכ

 -פב םילבכ סיאצוי ונממ ,בכוכ תרוצתב טוויח

 ןיב רוביחה .הדובעה תונחתל תילאידר השיר

 תשרב תויהל לוכ: הצקה תודוקנל דקומה

 וא (ד0א5א 8]ןאס) ןומיסא תעבט ,טנתא

 דקומה .(הריהמ יטפוא ביס תעבט) זסע]

 -וטה םא םג ,תיזיפ בכוכ תיגולופוט שמממ

 תוירפמיא סינוב

 ומכ) תיראניל איה תשרה לש תיגולה היגולופ

 זוכירו ,יבכוכ טווח .תיתעבט וא (טנרתא קיפאב

 ,ןטק םידקומ רפסמב תורבחתהה תודוקנ לכ

 תרושקת תותשר לש ליעי לוהינל סיסבה אוה

 דקומל קינעהל רשפאמ םג זוכירה .תוימוקמ

 בותינו | תותשר ןיב | רושיגל םיעצמא

 תמר אוה ,טוויחה דקומ ,אשפ-ה .(אסטדזאס)

 .תשרה לוהינב הנושארה תויזוכירה

 טלוב וניא ונקדבש םירצומה תששמ דחא ףא

 אל ןכלו םירצומה ראשל סחיב ףחוסה ונורתיב

 לבא ,"םיכרועה תריחביי ראותל דחא ףא ונרחב

 -ותל יואר וניא דחא ףאש ךכמ עבונ וניא רבדה

 לוהינה ילכמ המכ עיצמ 14₪18%6/ 3000 .רא

 הברהב רקי םג אוה ךא ,קושב רתויב םיבוטה

 -ינ קשממ 681 780א לש דקומל .םירחאמ

 לש םירצומה וליאו רתויב קזח תשר לוה

 תצובקמ תילארשי הרבח) טנ-ןלו 0100[

 הרוצת יונישל םינתינה םידיחיה םה (תניב-דר

 .יזיפ גותימב ךרוצ אלל ,דבלב הנכות יעצמאב

 -יה דקומה אוה סב-ןמרגנוא לש 460855/0%8

 -יקמ ,םיישיא םיבשחמ רבחל ךל רשפאמה דיח

 .םייזכרמ םיבשחמל סיפוסמו סישוטנ

 םידקומ ךתושרל םידימעמש ,המצועל הרומתב

 ריתע ןובשח סלשל שרדנ התא ,היגולונכט יריתע

 -שע סוגנל םייושע םיללכושמ םידקומ .םירלוד

 סא לבא ,ןלש ביצקתהמ םירלוד יפלא תור

 | | סט ויט |
 || 1.518-0ז8 ו | ו ₪ 2 102 ה 1

 0 ןח ג01015 טז טסו ₪ 3000 | 6000 |900
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 ו 0 הז

 -לא ךל ןיא - תשרב הבוט הטילשב הצור התא

 .רתוי הבוט הביטנרט

 היצרגטניאב ןומט חתפמה

 :תוירוגטק שולשל םיקלחנ טוויחה ידקומ

 םידקומ .םייתצובקו םייתקלחמ ,םיינוגריא-ללכ

 -תה תרדיש תיינבל םישמשמ םיינוגריא ללכ

 םייתקלחמ םידקומ .ןוגריאב תיזכרמה תרושק

 תומוק וא סימלש םיינינב ללכ ךרדב םירבחמ

 -ומ ךרד וא תורישי ,תינוגריאה הרדישל רפסמ

 םיזכרמ סייתצובק םידקומ .םיינוגריא םידק

 םירבחמו םישמתשמ לש תיסחי ןטק רפסמ

 .ינוגריא דקומל וא יקלחמ דקומל םתוא

 ;ירלודומ אוה טוויח ידקומ לש לבוקמה הנבמה

 סירעש רפסמ תחא לכבש ,תוירלודומ תודיחי

 -תנ ,הצקה תודוקנל םיילאידרה םיווקה רוביחל

 -יפא רפסמ תללוכה (6145515) הדלישל תועק

 הדלישה ךותב םילודומה ןיב םירבחמה ,םיק

 -פנ תשר אוה (805) קיפא לכ .תודלישה ןיבל

 תוטושפ תוזכר תויהל םילוכי םילודומה .תדר

 -מה היצרגטניאה .תומכחותמ הדובע תונחת וא

 םע .טוויח ידקומ לש ירקיעה ןורתיה איה הפיק

 -ומ בלשל ילוא לכות המיאתמ תינכט תלוכי

 -ופ התוא תא קפסתש תכרעמל םידדוב םירצ

 ריחמב וליפאו ,טוויח דקומ ומכ תוילנויצקנ
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 ךרד רדשל רשפאש תורודשת לש יברימה רפסמה תא ונדדמ הז ןחבמב

 ,תוליבח יכדוא העבראב השענ ןחבמה ןאכ סג .הינשב דקומה

 המכ םינייצמ ןימימ סירפסמה .הליבחב םיטייב 1518-ו 4

 אוהש ינפל הינשב ריבעהל דקומ לכ חילצה ,ןותנ ץרוא לכב ,תוליבח

 .תיווהל סנכנ

 דקומ ךרד הרבעמב תרודשת תבכעתמ ןמז המכב ונקדב הז ןחבמב

 שי התוא ,דקומה לש לוהינה תרוקת ?*ע תרצונ הייהשהה .טוויחה

 לש םינוש םיכרוא העברא םע ךרענ ןחבמה .סומינלמל ןיטקהל

 .םיטייב 1518-ו 1024 ,512 ,םיטייב 64 לש /תוליבח* :תורודשת

 .תוינשורקימג םה םיירפסמה םיכרעה



 יפל םיטקייורפ< הנכות תוכרעמ,תקוזחת<
 7 ?השירד ?00-ל
 . 2% 0 חותיפ ישנא< ?הנכות ? ?תוכרעמ חותינ= יאשונל תינכט הכימת<
 0 ?םילועמ ?תוכרעמ תעמטה<
 ?תוכרדה< תרושקתו תותשרב הכימת<

 7 תבשחוממ ח"הנה ו 0 ?תוימוקמ
 תבשבשח םע םידבוע :ל םיחמומה ,םתוא אצמת תינלכב
 סאה 50 0% טפאו .סטוסא5ווצ= מ. סו וקשה. 0856 6.\0080.
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 המישמה ךילע לטות זא ךא ,רתוי ךומנ

 סידבוע םיטנמלאה לכ יכ חיטבהל הטושפ-אלה

 -כמ םירקוס ונאש םירצומה .הינומרהב דחי

 ,תחא הליבחל תושרדנה תויצקנופה תא םיליל

 .תידוויז הניחבמ הליעיו תילנויצקנופ הקודב

 .המצוע בר דקומל רוביחל קוקז שמתשמ לכ אל

 תרשפאמ היכרריה תומרל םידקומ לש הקולחה

 ריחמל-תלעות סחי תקפסמה הרוצת ןנכתל ךל

 הל המרל שמתשמ לכ רוביח ידי-לע ,ילמיטפוא

 -ימז תונטק הדובע תוצובקל םידקומ .קקזנ אוה

 -וקנ לכל רלוד 150 דע 100 לש תולעב סויה םינ

 תותשר תרשל םידעוימ הלא םידקומ .הצק תד

 סע ,ןומיסא תעבט וא טנרתא ןוגכ ,תויפיצפס

 -צי ולחה הנורחאל .תשר לוהינ תלוכי ילב וא

 עקתנ סיטרכ ,אט8-6ג8כ קפסל םינוש םינר

 -שמ לש ןטק רפסמל דקומכ לעופה בשחמל

 .(ךשמהב האר).םישמת

 ןוראל קקזנ דקומה ,יתקלחמה דקומה תמרב

 םילודומ תורשעו דוויז תודליש רפסמ סע ,טוויח

 60016וזסמ 8[110-/1600ב 460655 (06ח(6ז

 ךא ,הקזחו השימג תכרעמ איהו 8אמ

 תארקנה ,לוהינה תכרעמ .הרקי סג

 טאזא תביבסב תלעופ , 5ק66וחוחו

 לש תרושקת דויצב הטילש תרשפאמו

 הגישה םיעוציבה יקדבמב .םינוש םינרצי

 .רתויב תובוטה תואצותה תא וז תכרעמ

 ה ימליישימיל "המיא תה

 ועוטוזו שוססו 5
 6 חזסז-/ו8 8

 הלועמ בוט ריבס עורג

 (6/ ₪( ) תשר לוהינ

 6( תולקת רותיא

 6 6( ) () הבחרה תלוכי

 6 ) תולקתל תוליבס

 9 8 8 9 בותינו רושיג

 תוירפמיא סינוב

 המאתה לע ללכ ךרדב םירבדמ ןיידע .םיעקתנ

 יכ םא ,תחא תיפיצפס תרושקת תשרל

 רתוי םיבחרנ םה הרקבהו לוהינה יתורש

 דקומה תמרב .יתצובקה דקומב רשאמ

 -ומה ,הז רמאמ לש אשונה ,ינוגריא-ללכה

 יכרצל תילטוט הבושת קפסל רומא דק

 -ורפ ,תותשר יגוס לש בוליש .ןוגריאה

 לכל הנעמ הווהמה תויגולופוטו םילוקוט

 .יפרגואיג רוזיפ לכלו ינוגריא הנבמ

 הריקסל סינוירטירקה

 -ומה לע תיחכונה הריקסב ללכהל תנמ לע

 ,טנרתא תותשרב הכימת קפסל םירצ

 -וצב סייונב תויהל ,ןומיסא תעבטו סת[

 .5אאוק לוהינה לוקוטורפב ךומתלו תירלודומ הר

 ידכ השורד ןומיסא תעבטבו טנרתאב הכימתה

 הצקה ירזבאו הדובעה תונחת תיברמל רבחתהל

 ידכ השורד ץפפ]-ב הכימתה .םויה םילבוקמה

 -מה ,(2ג6א80א8) תרושקת תרדיש תונבל

 .לודג ןוגריא לש םינותנה חפנ תא ענשל תלגוס

 תא רבחמה דיחי לודומ ןיידע קפסמ אל ןרצי ףא

 יתשיר-ןיב רוביחב הכימתהו תותשרה יגוס לכ

 סיבתנ וא (881כ085) םירשג ידי-לע תישענ

 איה 5אאו> לוקוטורפב הכימת .(א0שד85)

 -ורפ תרזעב .תשרה לש הנימא הקוזחתל תינויח

 -מה ,יתקוזחתה עדימה תא זכרל ןתינ הז לוקוט

 -וש םינרצי ידי-לע רצוימה תרושקת דויצמ עיג

 .תשרה בצמ לש האלמ הנומת לבקלו ,םינ

 -וה הניחבל םירצומ תלבקב ונלש םינוירטירקה

 קר םיקפסמה סיבר םינרצי תודדומתההמ ואיצ

 -יפ 300חו, /\!גתוש .ליעל ונינמש תונוכתהמ קלח

 םעופא, ,(תילארשי הרבח וז םג) סקינורב

 דא, | ,לטיגיד | ,דרקפ-טלויה 665

 -ימת תוקפסמ ,תורחא תובר דועו מבי ,גחוטק!6א

 אל ןהש וא ,ונשקיבש תותשרהמ קלחב קר הכ

 .תונוש תותשר ןיב תוירושיק תוקפסמ

 -בב הכורכ ךל םיאתמה טוויחה דקומב הריחבה

 ,הבחרהה לאיצנטופ :םיבר םינוירטירק לש הניח

 םירטמרפ ינש .לוהינה תלוכיו םילודומה יגוס

 רפסמ :הבחרהה לאיצנטופ תא םיעבוק

 -אה תרוטקטיכראו הדלישב םיצירחה

 -ה לכ .םילודומה תא רשקמה קיפ

 רפסמ סע תודלש ןווגמ םיקפסמ סינרצ

 (846%א בג חולו םיצירח לש הנוש

 -וא קר .הזל הז םתוא רבחמה ?1גאש)

 -ושמ תכרעמ קיפא תקפסמ סב-ןמרגנ

 תכרעמה קיפאל המודה ,קןטפםטפ ,ללכ

 הטילש ,הקיספ יווק םע ,בשחמ לש

 -הל ןתינ םירצומהמ קלחב .ןומזיתו

 לש הפלחה ידי-לע םיעוציבה תא חיבש

 שארמ ןכומ טוויחה םירחאב ,בגה חול

 טנ-ןל .ליבקמב םיקיפא רפסמ קפסל

 6 וק6סחה 60 1ות6 5516חו (0066ח[נ0ז

 , ד 0זופתתש| תרוטקטיכרא לע תססובמ

 תודוקנו םיפודומ ריבעהל ךל תרשפאמה

 עצבל ךרוצ אלל ,תשרל תשרמ הצק

 .דבלב הנכות יעצמאב אלא ,תויזיפ תולועפ

 עצבל תכרעמה תא תנכתל ןתינ ,ןכ לע רתי

 ,תיטמוטוא הרוצב הרוצתה יוניש תא

 ,שארמ םירדגומ םיאנת םימייקתמ רשאכ

 לוהינה תנכות .שארמ םיעובק םינמזב וא

 5ווחא6( תכרעמ םע תלעופ תיפרגה

 .טאזא הדובע תונחת לע /0תהַפְטז

 המישמל המאהה

 (כזצווה6 5/5160 6 ה הזז זסז

 הלועמ בוט ריבס עורג

 | 06 6 6 תשר לוהינ

 0 86 8 68 תולקת רותיא

 | 0 8 8 8 הבחרה תלוכי

 | 0 8 ₪ 9 .תולקתל תוליבס

 6 בותינו רושיג
 ;קכש=שצ

 -יפא רפסמל בגה חול יווק א ולציפ ןורטלביקו

 .דרפנ רבחמ םע דחא לכ ,םיליבקמ םיק

 :ןמז בוביר ידי-לע קיפאה תא תלצפמ סוקפייצ

 םיקיפא השולשל םישמשמ סמצע םיווק סתוא

 לש תונוש תוזאפ ידי-לע םידרפומה ,םיילאוטריו

 בגה חול יכ חיטבהל ךילע הרקמ לכב .ןועשה

 תשגל ןתינ ותיא ,לוהינל דעוימה קיפא אשונ

 תעונתל הערפה אלל םילודומה לכל תינטלומיס

 .תשרב םסינותנה

 לוהינ קיפא ללוכ אל 05 295 טוויחה דקומ

 רשאכ לוהינ תוליעפ עצבל ונלוכי אל ןכלו דרפנ

 לש לוהינה קיפא .היוורל העיגה תשרב העונתה

 םילודומה לכל תשגל רשפאמ וניא טנ-ןל

 רוחבל ךל תרשפאמ סב-ןמרגנוא .תינמז-וב

 וא ₪154, 158 :דקומה לוהינל ינקית קיפא

 תפסוהל תויורשפא ךינפב חתופה רבד ,או(6

 -ומה תדליש ךותב םייטרדנטס בשחמ יסיטרכ



 תנייטצמ 1/0001 11 6
 ,תרחא תכרעמ לכמ הבחרה יצירח רתויב
 תונוכתב תכמות תכרעמה .לכה ךסב 6
 10 7-80% ,ינורכניס טנרתא ומכ תומדקתמ
 דסמ ,יוביגל םיריתי םירוביח ,רפושמ
 הנכותב הרוצת ייוניש ,קזח 501. םינותנ
 .תשרב הידמיטלומ ימושי תרשל תלוכיו
 גיצהל תרשפאמ אוווווע(גח לוהינה תכרעמ
 לש םינוש םיטקפסא תינמז-וב ץסמה לע
 .תשרה תלועפ

 ה מ ישימול "הומא תה

 ועוטוזואסז 6

 הלועמ בוט ריבס עורג

 6 6 6( כ תשר לוהינ

 כ תולקת רותיא

 (6/ 6 () 2 הבחרה תלוכי

 6( כ תולקתל תוליבס

 ₪ ₪ 6 2 בותינו רושיג

 איה םוטנמומ תרבוצ הלחהש תפסונ המגמ .דק

 -וחכ לעופש ,תרשה .דקומב םיצבק תרש תללכה

 םילודומ ףילחהל רשפאמ ,םירשקתמה ןיב ץצ

 ראש לש הדובעה ךשמה ידכ ךות ,ולשכש

 .תשרה

 םיילנו'צקנופ םילודומב הריתבה

 סויה ,ךיכרצל המיאתמה הדלישב תרחבש רחאל

 םילודומב םיצירחה תא אלמל ךילע ,דיתעבו

 רחבמהו ,ךלש תשרה לש הרוצתל םימיאתמה

 הלעמל הדבל העיצמ ,לשמל ןורטלבייק .םיהדמ

 תוכמתנ תורחא תורבח . םינוש םילודומ 50-מ

 םילודומב תוחמתמה ,ישילש דצ תורבח ידי-לע

 -רש יכ חיטבהל ךילע הז הרקמב .םיילנויצקנופ

 הכימתל הכזת יכו תשלחנ הניא תוירחאה תרש

 .דעומב סינוכדיעו תיעוצקמ

 תוירפמיא םינוב

 לכ חיטבהל בושח תילנויצקנופה תלוכיה דבלמ |

 -יו תונימא דוויז תוטישב םייונב םילודומה

 אל תעבקנ תוכרעמ לש תויתקוזחת .תוליע

 םייאזורפ םיידוויז םילוקיש ידי-לע תוחפ

 ,לשמל .ייההובג היגולונכט" ידי-לע רשאמ

 תויהל ךירצ בגה חולל לודומה ןיב רבחמה

 -ומה לע ןקתומ ייירכזייה קלחהש ךכ יונב

 ,וז הרוצב .חולה לע יייבקנייה קלחהו לוד

 תא איצוהל לוכי התא רבשנ ןיפו הרקמב

 -הל ילבמ רבחמה ןוקית ךרוצל לודומה

 תורית* .תכרעמה לכ תא תיבש

 לכמ ילרגטניא קלח איה (אטכטאס\ אסצ)

 לכו תרושקתב תונימא תחטבא ךרעמ

 -ומ תונבל םירשפאמ ונקדבש םירצומה

 -מב תוליעפה תרבוע םהילא ,םיריתי םידק

 -ייק קר .ינושארה דקומב לשכ לש הרק

 סג רוציל תורשפאמ טנ-ןלו םוקפייצ ,ןורטלב

 .הדובעה תונחתל םידקומה ןיב םיריתי םירוביח

 םיבושחהו םינטקה םיטרפב קמעתהל םג ךירצ

 -וט ןורטלבייק ,לשמל .םיינכטה םיטרפמה לש

 דסמ לש קוחרמ רוטינב םיכמות הירצומ יכ תנע

 רבודמ .אאוסא/אוז8 ןקת יפל תשר לוהינ ינותנ

 םינותנ ףוסיאב ןדה ,םיפיעס העשת ןב טרפמב

 -מל קפסמו תשרב ןקתומה ,םילוקוטורפ חתנמ

 תונחו טוויח ידקומב קוחרמ הטילש תשרה להנ

 העבראב קר השעמל תכמות ןורטלבייק .הדובע

 -ות סקיטפואניסו סב-ןמרגנוא דועב ,םיפיעס

 .העשתה לכב תכמ

 דקומל ןולח - תותשר לוהינ

 קפסל איה םידקומה לכ לש תינושארה הרטמה

 -אל הדעונ לוהינה תנחתו תשרה לוהינל םילכ

 לוהינ תנכות םע .הלא םילכל השיג להנמל רשפ

 -ית תניחבל ןולח חותפל לוכי התא המיאתמ

 רתויב קחורמה הצקהמ וליפא ,דקומה דוקפ

 רמאמב רקסי לוהינה תונחת אשונ .תשרה לש

 -קה םיטקפסאה ןויצב קר קפתסנ ןאכו דרפנ

 .ומצע דקומל םירוש

 לע לוהינה תא םיססבמ הריקסב םיקפסה לכ

 לוהינה תמרב :תומה יתש ןב הנבמ

 שמתשהל איה היטנה ינוגריא-ללכה

 תוססובמ ,תוקזח הדובע תונחתב

 - שא 5709000 ןוגכ - שאזא

 08/2 לע תססבתמ סב ןמרגנוא קר

 לוהינה תמרב .ההובגה המרב םג

 םינטק םינוגריאל וא ,יתקלחמה

 -הל ןתינ ,(!יאקירמא הדימ הנקב)

 ,\אותשסאפ | וא 205 תנחתב קפתס

 -הב תולוז ןה 26 תוטסובמ תונחת

 ללכ ךרדב לבא ,שא1א תונחתמ הבר

 .דבלב תחא תשר לוהינל תולבגומ ןה

 קר אוה טוויחה דקומ יכ רוכזל ךירצ

 להנלו רוטנל להנמה לעו תשרב דחא טנמלא

 -וב תורבחה תיברמ ןכל .םירחא םיבר םיבאשמ

 -מה הדובע תונח ביבס לוהינה תכרעמ תא תונ

 לשמל ,5אאוק ינקיתה לוקוטורפה תא תוציר

 -נה ,5ותאטו א/גא 058 וא זק לש 0קחשו6ש

 .תותשרב תרושקתה ירצומ תיברמ ידי-לע ךמת

 -ינ לודומב רחב תונימא םע תושימג בלשל ידכ

 הבגו ךלש תותשרה לכב לפטל לגוסמה לוה

 יטמוטוא גותימ םע ,ריתי לדומ ידי-לע ותוא

 .הלקת ןמזב

 לפטל ידכ עדימ לוהינל םילכל םג קקדזת התא

 הטילשה תכרעמש תומוצעה סינותנה תויומכב

 -טק עבראל םיקלחנ הלא םילכ .תרציימ תשרב

 הרוצת לוהינ | ,תונובשח | לוהינ | :תוירוג

 -יב לוהינו תולקת לוהינ ,(6ס א ד004110א)

 .םיעוצ

 יבאשמב שומישה רחא בקוע תונובשח לוהינ

 ןמזב תיעגר בצמ תנומת לבקמ התא .תשרה

 עדימו םייטסיטטס םימוכיס םג ומכ ,יתימא

 לשמל) תוינוציח תוכרעמל ריבעהל ןתינ ותוא

 הרוצת לוהינ .(םייביצקת םיבויח תכרעמל

 -מו םישמתשמ תעירגו תפסוהל םילכ ךל קפסמ

 תניחבמ ףידעה טוויחה דקומ אוה 005 5

 תיצחמכ וריחמ .ריחמל תלעות סחי

 תרצות ,תומוד תונוכת ילעב םידקוממ

 תרש ללוכש דיחיה אוהו ,םירחא םינרצי

 ירקיעה ןורסחה .ילגטניא לודומכ יונב 6

 . ץסס1-ב השלח הכימת אוה

 המישמל המאתה
055 

 הלועמ בוט ריבס עורג

 60 6 ₪6 9 .תשר לוהינ

 6 תולקת רותיא

 6 ) הבחרה תלוכי

 60 8 8 08 .תולקתל תוליבס

 6 6 8 () בבותינו רושיג

 | ם19ו108 249ז |

 הָבְסתְו ' דה גו 5 (192 .094 .072 .200)
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 2000 תילוהינ
 קסע לכ לוהינל רתויב תינשדחה הנכותה

 סקפ סיטרכל רוביח ₪: רוחמתו רצומ ץע ₪ קוויש ₪

 הריכמ תודוקנ לוהינ םינופלטו רישי רוד ₪ < שנו ₪

 הריהמ תמשוה הפוק ₪ יביטקארטנלא ןובשחמ ₪ = תוריכמ יש

 יטנגמ םיסיטרכ ארוקל רוביח ₪ הריכמה תודועת לכ תקפה ₪ םיקנב יש

 םישמתשמ יובירב תשרב הדובע ₪ הלעפהו דומילל הלק ₪ םינסחמ !אלמ ₪ |

 תי
 רקי קסע לעג | 1 רקי רליד
 ךלש רלידה תא ךירעמ התא םא [% ךירעמו ךלש חוקלה תא בהוא התא םא
 םיביהרמו םימישרמ בשחמ יעוציב בהואו [[/| התא םיביהרמו םימישרמ בשחמ יעוציב
 י?תילוהינ'' תא תוארל שורדל בייח התא יתילוהינ'' תא חוקלל תוארהלו תוארל בייח

 םיבשחמה בטימ לש קנע רחבמ ונתושרב
 יקסיע בושחימל יפקיהה דויצהו

 תידיימ הקפסהב
 !!! תותשר תנקתה
 !!! תורחת אלל תוכיאו ריחמ
 הנ

 03-269311 סקפ 03-2694807 ,269237 ,269108 :לט את 7 םולשה ךרד ב ובו \



 הכרדהו בוועהימ תוכרעלמ - זומה

 | | | רש ו 1

 8 'ןלית|סוטול" תרבח ףותישב

 1- דלל חת = 500 קל
 ,רשומישבש ינורטקלאה ןוילגהמ תלעותה ברימ לוצינל םיידוחי\ םימדקתמ סיסווק ו

 םיפקשה ןדיע ףוס +3.1 הרודהמ 1017085 3
 בשחמ תועצמאב תיקסע הקיפרג להנמל רזע ילככ

 םדקומ עדי שרדנ אל והשלכ ינורטקלא ןוילגב עדי ילעבל דעוימ סרוקה

 תועש 16 :סרוקה ךשמ תועש 16 :סרוקה ךשמ

 '93 ראוני 26-27 :דעומ '93 ראוני 20-21 :דעומ
 מ"עמ + ח"ש 270 :ריחמ מ"עמ + ח"ש 270 :ריחמ

 ףתתשמ לכל םעח םימושי ןוטילקתו רזע רמוח ףתתשמ לכל םניח םימושי ןוטילקתו רזע רמוח

 תחת גאסמ 6חתקזוו65 :םיפקש] תוגצמ תקפה - ידמימ תלת ןוילגב שומיש -
 1-2-3 טען ע0 :םיספטו תוחוד תקפה - םייפרג תוחוד תיינב -
 1סדטפ סת6האקפח :בשחוממ יפרג ידרשמ ןמוי - םייסנניפ םילדומ -
 לודג בשחמל תוירושיק -
 .האלמ םירהצ תחורא םיללוכו תירפכ הביבסב םיכרענ םיסרוקה ןליח/סוטול ל"כנמ ,ןמרה ךונח רמ :חרוא תאצרה

 !םניח - עפשב הינח

 םיינועבצ 386 'בשחמ תתיכ ₪ סרוקה ךלהמב בו לוגות

 .ונלש הכרדהה רדחב וא תוקלה רתאב ₪ םיריכב םילהנמו םיקסע ישנאל םייטרפ םיסרוק |
 .סרוקה ךשמל ונתיאמ םיבשחמ ץימזהל ןתינ ₪ תודסומו םילעפמל םינמזומ םיסרוק 1 1 /

 .תרושקתו םימושיי יללוחמ ,הלעפה תוכרעמ ,םיינורטקלא תונוילג :הכרדהו ץועי יתוריש

 [27/2// ...סי20// יב 1
 03-371977 .סקפ 03-5370268 .לט ביבא לת 12 רגסמה 'חר

839 

 ה/מזירב



 םיקפסמ הריקסב סירצומה לכ .תשרל םיבאש

 ץחול התא .הרוצת לוהינל יכרריה-יפרג קשממ

 תמיכסב םיעיפומה םיטנמלא לע רבכעה םע

 -מה הרוצתל ןולח חותפל ידכ ,תללוכה תשרה

 קשממה קר .תרשו הדובע תנחת לכ לש תקייוד

 קקזנ התאו אלמ יפרג וניא סב-ןמרגנוא לש

 .הנומתה לכ תא לבקל ידכ תואלבטב ןייעל

 ,תולקת דדובלו רתאל ךל רשפאמ תולקת לוהינ

 סירצומה לכ .תיטמוטוא הרוצב םיבר םירקמב

 -טס סינות) ףוסאל ךל םירשפאמ הריקסב

 אמסזג 466855) 46 תמר לע םייטסיט

 -שמ הדובע תנחת וב לוקוטורפה ,60 אד.

 תרודשת חולשל תושר לבקל תנמ-לע תשמת

 רתאל ידכ םילוקוטורפ חתנב רזעהלו (תשרב

 עדימ ךרובע ףסוא םיעוציב לוהינ .הנכות תויעב

 לכותש ידכ ,הלוכ תשרה תלועפ לע יטסיטטס

 -דה הבחרההו הקוזחתה תולועפ תא ןנכתל

 ךייתשמ סקיטפואניס לש 121006( דקומ

 .םיבוטהו םירקיה םידקומה תצובקל

 לע תיפרג תיפצת תקפסמ לוהינה תכרעמ

 םינותנ לש ןוניס ץות ,תשרה דוקפת

 .בצמה תנבהל םימרות סניאש ,םירתוימ

 תומר שולשב תעצומ לוהינה תכרעמ

 ,הטושפ 05 תסריגמ לחה ,תובכרומ

 5אאק/טאזא תסריגב הלכו ,5 695 הריחמש

 ןייטצמ סג דקומה .10 יפ טעמכ הלועש

 .תורצק תורודשת סע הזירז הדובעב

1.000 - 

 תוירפמיא םינוב

 .תילמינימ םיעוציב תמר לע רומשל מייע תושור

 = סמותנ םיקפסמ הריקסב םירצומה לכ

 -ייק קר .הצקה תודוקנ לש טוריפ תמרב

 חתנ םג תוקפסמ סקיטפואניסו ןורטלב

 יפל סמוע ןוימ רשפאמה ,םילוקוטורפ

 -פה גוס לשמל ,םינוש םינוירטירק

 .יברימ סמועל סרוגה לוקוטור

 40059 02)5/0880ת89%0

 רתו* רהמ רתוי לודג

 ומכ ,יתוזח בושחימב שומישה תובחרתה

 ,םינותיב בלושמ ואדיוו הידמיטלומ

 -וקה תותשרה תא בורקב איבי

 חפנב סיצבק רוגיש .היוורל תוילנויצנוונ

 תעבט וא טנרתא תשרב םיטייבהגמ לש

 רפסמ סע היוורל התוא איבת ןומיסא

 תוריהמ תותשר קר .םישמתשמ לש רתויב ןטק

 שורדה טרסה בחור תא קפסל ולכוי רתוי הברה

 תותשרל לבוקמה ןקתה ,יספ] .יפרג רושקיתל

 -ישל סיסבה אוה ,םייטפוא םיביסב תרושקת

 תממח .טרס תובחר תרושקת תורד

 אוה פדה דג אד

 הגמ 100 בצקב תימוקמ תרושקת ןקת

 תיטפוא ביס תיתשת לע הינשל תויביס

 -וא ביסב שומישה .הלופכ תעבט תרוצתב

 -אל סאתוה ןקתה ןכש ,יחרכה וניא יטפ

 שומישה .תשוחנ יטוח תיתשתל הנורח

 תרכינ הלזוהל איבה סנמא תשוחנ יטוחב

 ןיידע תפס[ ךא ,םייטפואה םיביסל סחיב

 .ןומיטאה תעבטו טנרתאמ הברהב רקי

 יפ לודג טרס בחור םע םג ,ןכ לע רתי

 לגוסמ אל ספ[ ,תוקיתו תותשרמ רשע

 -ויח הנוכת ,יתימא ןמזב םינותנ ריבעהל

 ידיתעה ןקתה קר .יח ואדיוו הידמיטלומל תינ

 תופיצר ,טרסה בחור תא קפסל רומא תסתז2

 תרבעהל םישורדה ,תרוטמתה בצקב תודיחאו

 קוחר ןקתה לבא .הקספה אלל היזיולט תונומת

 .סויכ םינימז סניא םימיאתמ םירצומו דוסיממ

 תרוצת יונישב איה תפפ] לש תפסונ היעב

 -ור תותשר ילהנמ .דבלב הנכות יעצמאב תשרה

 -ינה תנחת תועצמאב ,קוחרמ תשרב טולשל םיצ

 תשרמ שמתשמ ריבעהל ולכוי םהש ךכ ,לוה

 לש טווחתה ידקומ .רבכע תציחלב תשרל

 -ותב הרוצת תטילש םיקפסמ טנ-ןלו סוקפי'צ

 תבייחמ תשר לכ .הרדישה תמרב אל לבא ,הנכ

 -טל ךופהל ידכ .טוויחה ידקומ ןיב דרפנ רוביח

 תא קפסל ?פפ] לע ,תישארה הרדישה תיגולונכ

 ,םיווק םתוא לע תותשה רפסמ ץירהל תלוכיה

 לכב סמועה תא ןזאל לכוי תותשרה להנמש ךכ

 .תימניד סמוע תקולח יייע תשר

 (גד/) ינורכנלסאה תורסמתה ןפוא

 לנורכיסאה | תרוסמתה | ןפוא | תיגולונכט

 שמ 260055106

 םטרמבמ00  ,שצטא | 8
 וצעצ

 אוה סב-ןמרגנוא לש 460855/06

 רכינ רבדהו טוויחה ידקומב םיקיתווהמ

 .רתוי םישדח םירצוממ םילפונה םיעוציבב

 םע 05/2 תביבסב תלעופ לוהינה תכרעמ

 עש 501 588/88 םינותנה דסמ

 תונולחב גיצמ ץסמה .טפוסורקימ

 תלועפ לע םייטסיטטס םינותנ םיינמז-וב

 סב-ןמרגנוא .501  תותליאשו תותשרה

 תשרב) 18% 3270 יפוסמב סג תכמות

 .(םיילא'סקאוק סיווק

 "  המישמל המאתה
00955008 

 הלועמ בוט ריבס עורג

 0 8 8 6 תשר לוהינ

 כ תולקת רותיא

 (0 8/8 )68 הבחרה תלוכי

 כ תולקתל תוליבס

 2 0 בותינו רושיג

 הדעונ (5צאסת05005 ד \אפתמ או0סמ)

 רמולכ) דואמ הובג טרס בחור לש בוליש קפסל

 -מב עדימ לש דואמ תולודג תויומכ ענשל תלוכי

 רמולכ) םיבאשמה תקולחב תושימג םע ,(תוריה

 יפל םינוש םינכרצ ןיב טרסה בחור תא לצפל

 הנכות תטילש תחת (תימניד הנתשמ השירד

 -כט .(םייזיפ םייגותימ עצבל ךרוצ אלל רמולכ)

 -לס הינופלט רובע רוקמב החתופ א! תיגולונ

 יייע תויתרפיס ןופלט תויזכרמ רוביח ,תיתרפ

 םינימז םויכ .דואמ םיריהמ םייטפוא ביס םיווק

 תויביס ןוילימ 155 דע תויוריהמל 47%[ ירצומ

 הז סינותנו לוק ריבעהל םילגוסמ םהו הינשב

 אוה 87%  תוושקת לש הנבמה .הז דצל

 ,טייב 53 ,עובק ךרוא תולעב םינותנ ייתוליבחייב

 -רב ליכמ את לכ .(0₪115) "םיאתיי תוארקנה

 .חולשמה יטרפו ןעמנה תבותכ ללוכה ,עדימ ושא

 ,דרפינב םינותנ את לכ בתנל רשפאמ הז הנבמ

 .ול םדקש אתה לש ןכותבו ןומויתב תולת אלל

 | ב יב

 1 וס 60 ת10ףטזמוו0סמ 1 וו
 | סח

 86 צ/\חממב הק
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 םיקפסמ הריקסב סירצומה לכ .תשרל םיבאש

 ץחול התא .הרוצת לוהינל יכרריה-יפרג קשממ

 תמיכסב םיעיפומה םיטנמלא לע רבכעה סע

 -מה הרוצתל ןולח חותפל ידכ ,תללוכה תשרה

 קשממה קר .תרשו הדובע תנחת לכ לש תקייוד

 קקזנ התאו אלמ יפרג וניא סב-ןמרגנוא לש

 .הנומתה לכ תא לבקל ידכ תואלבטב ןייעל

 ,תולקת דדובלו רתאל ךל רשפאמ תולקת לוהינ

 םירצומה לכ .תיטמוטוא הרוצב םיבר סירקמב

 -טס םינות) ףוסאל ךל םירשפאמ הריקסב

 אמסוג 460855) 6 תמר לע םייטסיט

 -שמ הדובע תנחת וב לוקוטורפה ,60 אד 01.

 תרודשת חולשל תושר לבקל תנמ-לע תשמת

 רתאל ידכ םילוקוטורפ חתנב רזעהלו (תשרב

 עדימ ךרובע ףסוא םיעוציב לוהינ .הנכות תויעב

 לכותש ידכ ,הלוכ תשרה תלועפ לע יטסיטטס

 -דה הבחרההו הקוזחתה תולועפ תא ןנכתל

 ךייתשמ סקיטפואניס לש 161 דקומ

 .םיבוטהו םירקיה םידקומה תצובקל

 לע תיפרג תיפצת תקפסמ לוהינה תכרעמ

 םינותנ לש ןוניס ץות ,תשרה דוקפת

 .בצמה תנבהל םימרות סניאש ,םירתוימ

 תומר שולשב תעצומ לוהינה תכרעמ

 ,הטושפ 05 תסריגמ לחה ,תובכרומ

 5אאפ/טאזא תסריגב העכו ,5 695 הריתמש

 ןייטצמ םג דקומה .10 יפ טעמכ הלועש

 .תורצק תורודשת סע הזירז הדובעב

 המישמל המאה

 תוירפמיא םינוב

 = ו
 וש 0
 | סחוס נה

 | 600 צל

 .תילמינימ םיעוציב תמר לע רומשל מייע תושור

 =< | םינותנ םיקפסמ הריקסב םירצומה לכ

 -ייק קר .הצקה תודוקנ לש טוריפ תמרב
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 חתנ םג תוקפסמ סקיטפואניסו ןורטלב

 יפל סמוע ןוימ רשפאמה ,םילוקוטורפ

 -פה גוס לשמל ,םינוש םינוירטירק

 .יברימ סמועל סרוגה לוקוטור

 רתוי רהמ רתוי לודג

 ומכ ,יתוזח בושחימב שומישה תובחרתה

 ,םינותנב בלושמ ואדיוו הידמיטלומ

 -וקה תותשרה תא בורקב איבי

 תפנב סיצבק רוגיש .היוורל תוילנויצנוונ

 תעבט וא טנרתא תשרב םיטייבהגמ לש

 רפסמ סע היוורל התוא איבת ןומיסא

 תוריהמ תותשר קר .םישמתשמ לש רתויב ןטק

 שורדה טרסה בחור תא קפסל ולכוי רתוי הברה

 תותשרל לבוקמה ןקתה ,אסת] .יפרג רושקיתל

 -ישל סיסבה אוה ,םייטפוא םיביסב תרושקת

 מסת .טרס תובחו תרושקת תורד

 אוה כו5ד1מטהמפ פאדג אדמת

 הגמ 100 בצקב תימוקמ תרושקת ןקת

 תיטפוא ביס תיתשת לע הינשל תויביס

 -וא ביסב שומישה .הלופכ תעבט תרוצתב

 -אל סאתוה ןקתה ןכש ,יחרכה וניא יטפ

 שומישה .תשוחנ יטוח תיתשתל הנורח

 תרכינ הלזוהל איבה סנמא תשוחנ יטוחב

 ןיידע :פסז ךא ,םייטפואה םיביסל סחיב

 .ןומיסאה תעבטו טנרתאמ הברהב רקי

 יפ לודג טרס בחור םע םג ,ןכ לע רתי

 לגוסמ אל פת[ ,תוקיתו תותשרמ רשע

 -ויח הנוכת ,יתימא ןמזב םינותנ ריבעהל

 ידיתעה ןקתה קר .יח ואדיוו הידמיטלומל תינ

 תופיצר ,טרסה בחור תא קפסל רומא 2

 תרבעהל םישורדה ,תרוסמתה בצקב תודיחאו

 קוחר ןקתה לבא .הקספה אלל היזיולט תונומת

 .סויכ םינימז םניא םימיאתמ םירצומו דוסיממ

 תרוצת יונישב איה ץפס] לש תפסונ היעב

 -ור תותשר ילהנמ .דבלב הנכות יעצמאב תשרה

 -לנה תנחת תועצמאב ,קוחרמ תשרב טולשל םיצ

 תשרמ שמתשמ ריבעהל ולכוי םהש ךכ ,לוה

 לש טוויתה ידקומ .רבכע תציחלב תשרל

 -ותב הרוצת תטילש םיקפסמ טנ-ןלו סוקפייצ

 תבייחמ תשר לכ .הרדישה תמרב אל לבא ,הנכ

 -טל ךופהל ידכ .טוויחה ידקומ ןיב דרפנ רוביח

 תא קפסל ץפפ] לע ,תישארה הרדישה תיגולונכ

 ,סיווק םתוא לע תותשר רפסמ ץירהל תלוכיה

 לכב סמועה תא ןזאל לכוי תותשרה להנמש ךכ

 .תימניד סמוע תקולח יייע תשר

 (גא) יננרכ'סאה תורסמתה ןפוא

 לנורכיסאה | תרוסמתה | ןפוא | תיגולונכט

 = ו6

 אוה סב-ןמרגנוא לש 40055/0ח

 רכינ רבדהו טוויחה ידקומב ס?קיתווהמ

 .רתו* םישדח םירצוממ םילפונה םיעוציבב

 םע 05/2 תביבסב תלעופ לוהינה תכרעמ

 לש 501 588/פת םינותנה דסמ

 תונולחב גיצמ ךסמה .טפוסורקימ

 תלועפ לע םייטסיטטס םינותנ םיינמז-וב

 סב-ןמרגנוא .501  תותליאשו תותשרה

 תשרב) 1813270 יפוסמב םג תכמות

 .(םיילאיסקאוק סיווק

 |  המישמל המאתה
66055/008\/ 

 הלועמ בוט ריבס עורג

 0-8 8 ₪ תשר לוהינ

 0 ₪8 8 69 תולקת רותיא

 608 8-69 הבחרה תלוכי

 088 )₪8 תולקתל תוליבס

 9 9 בותינו רושיג 6 6

 הדעונ (א15צא6תסתסט5 ד \א5ם8 אוססמ)

 רמולכ) דואמ הובג טרס בחור לש בוליש קפסל

 -מב עדימ לש דואמ תולודג תויומכ ענשל תלוכי

 רמולכ) םיבאשמה תקולחב תושימג םע ,(תוריה

 יפל םינוש םינכרצ ןיב טרסה בחור תא לצפל

 הנכות תטילש תחת (תימניד הנתשמ השירד

 -כט .(םייזיפ םייגותימ עצבל ךרוצ אלל רמולכ)

 -יס הינופלט רובע רוקמב החתופ 41%! תיגולונ

 יייע .תויתרפיס ןופלט תויזכרמ רוביח ,תיתרפ

 סינימז םויכ .דואמ םיריהמ םייטפוא ביס סיווק

 תויביס ןוילימ 155 דע תויוריהמל 47% ירצומ

 הז סינותנו לוק ריבעהל םילגוסמ םהו הינשב

 אוה 18  תרושקת לש הנבמה .הו דצל

 ,טייב 53 ,עובק ךרוא תולעב םינותנ ייתוליבחייב

 -רב ליכמ את לכ .(08118) ייסיאתיי תוארקנה

 .חולשמה יטרפו ןעמנה תבותכ ללוכה ,עדימ ושא

 ,דרפינב םינותנ את לכ בתנל רשפאמ הו הנבמ

 .ול םדקש אתה לש ןכותבו ןומזיתב תולת אלל

 ו



 הבוטנה העדוה

 :ח8455 יונמתועמל
 ...ומטנגתה םנכיתונולח

 / 4 יב
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 .לארשיל עיגה 0

 סויה ןימז

 הכימת ללוכו

 .האלמ תירבע
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 דסמ וניה

 סינותנ

 חותיפ תפשו

 ,א88856 סאות
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 רשפאמו סכחותמ ריהמ

 ינוילימ תרבעה

 םיחתפמו סישמתשמ

 ה \\/וחטסופ-ה תכיפהמל
 יאוא גוצאתס

 םינפוג תחגדה

 םייח ררועי ,ינועבצו יפרג וניה 00-85

 .םייק 08₪455ז% סושיי לכב םישדח

 ,הלדגהו הזזהל םינתינה תונולח תועצמאב

 ,0ח80% ₪0א88-ו [ט||-סוצח יטירפת

 סוס םטווסחפ, 01800 56

 .םווחפק תונומת תגצהו

 תריצי רשפאמ 00-857*

 םישדח סימושיי

 ךרוצ אלל \\וחטספ תחת

 .תושדח תופש דומילב

 םסירצומהו תורבחה תומש

 .םימושר סינמיס סניה

 םש יפל ןוימ
 רפסמ יפל ןוימ

 תמו ץ 2
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 ובנו בלתי רש דרב
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 המגדה 54
 הלאשה ך

 םיקפסו תוחוקל לוהנ תכרעמ
 ץיר ל

 7 -ר

 םייפרג ,םינותנ דסמ ימושיי רוציל ךל עייסי 08/-85ןז"

 תונומת תגצהל תורשפא ללוכו חונו ריהמ ןפואב

 0845 '% יחתפמ

 0/-0ווקססז-ו =סא

 סה התוא הפשב וחתפי

 ןמז הז סיעדויו םיריכמ

 200 תפסותבו .בר

 ,יביטקארטניא ךרוע ,תושדח תודוקפ

 .רצומב םילולכה רשקמו רדהמ

 .תשרב האלמ הכימת

 סזיז, -ו פסמ -ב האלמ הכימת
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 ענכשמ יפרג ןפואב וגצויו
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 ...תונודחב לכתסת לא
 1 םהב שיש המב אלא =

 - שגד [0465571 .065]

 , קזח ! שגד | | 8 ו + אא /5 וע

 ו ומכ המצוע םע ירבע םילילמת דבעמ יא " 0 ו יניצה ₪ םילילמת דבעמ .-
 ב .ךלש ךמסמה תונוכת לכּב הטילש תלוכי כ ןוויכ לש.חותיפ יהפ וגיה שגה

 ,תידרפס ,תיסור ,תילגנא ללוכ ,תויזעול ת לע ה 0
 ללוכ) עבצ , .תינו : ב ..תירבעב ב

 ךל םיעיצמ ונאש ינשדחה שגדמ בהלתתש םיחוטב הכ ונא

 שגדש םיכסת ,תיסינש רחאל !ןויסינ םוי 30-ל ותוא שוכרל

 .םילילמת ידבעמב תרחא הגיל אוה
 אוה -- םיילאר\

 לש (היצלומא) היימדו

 / ן ץ 0 7 יס ו

 (733938)02 :סקפ (733941)02 :לט םילשורי 4 םיצורח די 53063 .ד.ת מ"עב םיבשחמ ןוויכ /

3 



 םיחנומ ןולימ
 תותשרל טוויח ידקומל

 תרושקת

 האו ,ינורכניסא תרוסמת ןפוא

 וק לש טרסה בחור תקולח הב תרושקת תטיש

 ייתוסורפייל ןמזה תקולח יייע השענ תרושקתה

 רושקה רזבא לכל תוכז ןתמו ןכרואב תועובק

 .ול שורדה בצקב ןמז תוסורפב שמתשהל וקל

 סינותנ ייאתיי ריבעהל ןתינ ןמז .תסורפ לכב

 שארב .םיטייב 53 ללוכה ,וכרואב עובק ,דחא

 םייתלהנמ םינותנו ןעמנה תבותכ העיפומ אתה

 הטישה .ותרטמל אתה תא טוונל ידכ םישורדה

 ךא (ו/4א) תינופלט תרושקתל הרוקמב החתופ

 -ימ 4/(. א) תימוקמ תרושקתל םג המישי איה

 תורשקתה רשפאי 41א8 לש ילסרבינוא שומ

 .ואדיוו לוק ,םינותנ לש תברועמ תילבולג

 םינותנ קיפא לומ בג חול

 הדליש התואל םיעקתנה םילודומ ןיב רוביחה

 םיליבקמ םיכילומ לש לודג רפסמ יייע השענ

 שרפתמכ .בג-חול ארקנה סיטרכ לע םיספדומה

 לש ירוחאה הדיצ לע ןקתומ בגה חול ,ומשמ

 חולל םיעקתנ סילודומה .הבחור לכל ,הדלישה

 -מה לש ירכזה דצה ללכ ךרדב :סירבחמ יייע בגה

 חול לע יבקנה דצהו לודומה ףרועב ןקתומ רבח

 (סטפ) קיפא םג ארקנ םיכילומה ךרעמ .בגה

 סיעגמו םיכילומ) תיסחי טושפ תויהל לוכי אוהו

 לש סינותנה קיפאל המודב ,בכרומ וא (דבלב

 .(סינוש ןומזיתו הרקב יווק ללוכ רמולכ) בשחמ

 םיבתנ) םירשג

 רשג .תרושקת תותשר רבחל םיכרד יתש הלא

 6 דבורב תותשרה תא רבחמ (8ת1008)

 דבורב לעופ בתנ וליאו (ךשמהב רבסה האר

 -הל לגוסמה ,רתוי םכח רזבא אוה רשגה .תשרה

 תשהמ רבעמל הקוקו תרודשת הויא טילח

 ןווכמה טושפ העונת רטוש אוה בתנה .תשרל

 .ןהלש תויזיפה תובותכה יפל תורודשתה תא

 םידקומו אוגט ,תוזכר

 םישמשמה םירזבא לש םיגוס השולש הלא

 תוזכר .םיווק זוכיר לש הנושארה המרל

 -יעב םיינכמ םירזבא ןה (60א6מאד41085)

 ,הדובע תונחת רפסמ רוביחל םישמשמה סרק

 וא) אוגש .טנהתא תשרל תוספדמו םיתרש

 וטוה ד דזסא 466855 לש רוציק ,אופהש

 תותשהב םישמשמה סימוד סירזבא סה (שאזח

 תוירפמיא סינוב

 ללכ ךרדב םייונב םיגוסה ינש .ןומיסא תעבט

 16-ל 2 ןיב תרשמ לודומ לכ ,תירלודומ הרוצב

 -מה תוכרעמ סה טוויח ידקומ .הצק תודוקנ

 -וסה ינשמ םילודומ וא) א/41) וא תוזכר תובלש

 דוויז תרשפאמה (6145515) הדליש ךותב (םיג

 לוהינ תכרעמ סע ,(1פי' דסמב ללכ ךרדב) ליעי

 -תה תרדיש םע רושיקו (הרמוחו הנכות) הרקבו

 .(םיווק זוכיר לש ההובגה המרה) תרושק

 10 256-1-) 10 1-28% ,טנרתא

 ירזבא .תרושקתה וקל השיג תטיש איה טנרתא

 םיסנמ םהו תשרה תרובעתל סיניזאמ טנרתא

 סא .היונפ תשרה רשאכ תורודשת ייליחשהייל

 תרצונ ,תשרל דחי םיצרפתמ סירזבא ינש

 -קא ןמז קרפל םיקתתשמ םסהינשו ייתושגנתהיי

 .תשרה לע תולעל בוש םיסנמ םהש ינפל יאר

 -שת לע שומימל סרוקמב ונכוה טנרתא יטרפמ

 אוה 10 1-84% .םיילאיסקאוק םיווק לש תית

 ןופלט יווק לע טנרתא שומימ רידגמה ןקת-תת

 10 806-ת .(15752/\1 ק418) רוזש-גוז גוסמ

 לע טנרתא תרושקת רידגמה המוד ןקת תת אוה

 .םייטפוא םיביס

 סת[

 (וטסז 215071011160 2313 1ח(6ז[806)

 םיביסב תרושקת תשרל השיג תטיש איה תסת]

 יתש תרוצב היגולופוט לע תססובמה ,םייטפוא

 סחילתמ תעבט גשומה .םיכופה םינוויכב תועבט

 :ילגעמ לולסמב תמדקתמ וקב תרודשתהש ךכל

 תא טלוקו דחא ןוויכב ונכשל רדשמ רזבא לכ

 רזבאה .ינשה ןווכהמ ןכשה רדישש המ

 תרגסנ ךכו ייןושארהיי רזבאל רבוחמ "ןורחאהיי

 -תה ןהב תועבט יתש שי תפס[ תשרב .תעבטה

 והשלכ רזבא םא .םיכופה םינוויכב איה העונ

 -תמ וכרד תורבועה תועבטה יתש יזא ,לשכנ

 וקל רבחתמ תחא תעבטמ סנכנה וקה) תודכל

 תעבט תרצונו (ךפיההו הינשה תעבטל אצויה

 דעונ תפס[ לש ירוקמה שומימה .הניקת תחא

 סינותנ בצק םע ,םייטפוא םיביס לש תיתשתל

 הנורחאל .הינשל תויביס ןוילימ 100 לש יברימ

 וב ,תשוחנ-לע-תספ] ןקתה תת טשפתהל לחה

 םיביס סוקמב תשוחנ יטוח תיתשתב םישמתשמ

 .םייטפוא

)16018 460056 0.00170[( 6 

 תרושקתה לדומ לש םידברה תעבשמ דחא והז
 דברמ לדומה .(ימלועה הניקתה ןוגריא) 150 לש
 -ית םישרודה םינושה םיטקפסאה תא רידגמו
 -ורב .םימושי ינש ןיב רשקל םיסנמ רשאכ ,סוא

 -תו םטפ םינקתב רבודמ רתויב ךומנה דב
 סינוילעה םידברב .תשרל םירוביחה לש םיילמש

 ןד א!א6 דבור .תונושה הטילשה תומר תוראותמ

 רמולכ ,תיזיפה תשרל השיג לש םילוקוטורפב

 עצבל תוכז לבקמ רשקתל קוקזה רזבא ךיא

 (ךשמהב האר) ןומיסא תעבט ,טנרתא .תאז

 דבורל םילוקוטורפ לש תואמגוד ןה ?פפ1-ו

6 
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 (/[3ח 3 26ת16ה+ 110711 30ו0ה 56)

 5אאוץ לוהינה תפש לש סינותנה דסמ טרפמ והז

 -יימ 8אאוץ -ב ךמותה רזבא לכ .(ךשמהב האר)

 ידי לע חותינל םידעוימה ,םינותנ רגואו רצ

 תנכות . אוז8-ב רמוש אוה םתוא ,תשרה להנמ

 אחפ-ה תא אורקל ךיא תעדל הרומא לוהינה

 .תשרב סירזבאה לכמ

 תאוסא אפ

 (116ז1046 \10ח0(1ז1ח8 \110)

 .א18ַ ידסמ לש קוחרמ רוטינל ןקת אוה תאוסא

 אל ךא ,קוחרמ רוטינל םיאשונ 9 רידגמ ןקתה

 סנמא 8או0א תומיאתל םינעוטה םינרציה לכ

 .העשתה לכב סיכמות

 ו
 (51תו16 146( ₪ 1
 ו )

 -קת תותשר לוהינל תידועי הפש איה 5אאק

 רדשל תשר ירזבא םילוכ: התועצמאב .תרוש

 הב הנכותה .תויתיצמתב סדוקפית לע םינותנ

 -קנ לוהינ ינותנ ףוסאל ידכ רזבא לכ שמתשמ

 .(405אַדְ) י"ןכוסיי תאר

 םיפוסמ תרש

 ,םיפוסמ רפסמ רבחמה רזבא אוה םיפוסמ תרש

 טנרתא ,תרושקתה תשרל ,ללכ ךרדב ייםישפיטיי

 תשרדנה הנובתה תא קפסמ תרשה .ללכ ךרדב

 .םיפוסמה רובע א[46 ידבור תא שממל ידכ

 (10%6ת חוחפ) ןומיסא תעבט

 .תעבט תיגלופוטב היונבה תשרל השיג תטיש

 לש הקזחהב הרושק תשרל השיגה תוכז

 הנחתל הנחתמ תרדושמה אמסיס ,"ןומיסא"י

 -ישל הקוקז יהשלכ הנחת רשאכ .תעבטה ביבס

 המ תא תרדשמו ןומיסאה תא תרצוע איה רוד

 תא תררחשמ איה רודישה ףוסב .רמאל הל שיש

 (האבה הנתתל ותוא תרדשמ רמולכ) ןומיסאה

 תונחתל רודישה תוכז תרבעה תא תרשפאמ ךכו

 יייע רקיעב תכמתנ ןומיסאה תעבט תשר .תורחא

 -יס ןוילימ 16 וא 4 אוה הב רודישה בצקו ,מבי

 .הינשל תויב



 לבקמ 47% תורישל קוקזה תרושקת רזבא

 ןמז יקרפב םיאת חולשל תוכז תשרה רקבמ

 ריהמ רזבא :ולש טרסה בחור תושירדל םינועה

 -וגה .יטיא רזבא רשאמ ןמאז תוסורפ רתוי לבקי

 הבר תושימג רשפאמ םיאתה לש יטקפמוקה לד

 הלאכ ,םינוש םישמתשמל טרסה בחור תאצקהב

 בצקל סיקוקז רמולכ) יייתימא ןמזייב םירדשמה

 ומכ ,עדימ דבאל אל תנמ לע םיאת לש עובק

 -דב רתוי םישימגש הלאכו ,(היזיולט תנומת

 -חמ ןיב םיצבק תרבעה ומכ) ןומזיתה תושיר

 .(םיבש

 תותשרל רוקמב החתופ 47א1 תיגולונכטו רחאמ

 תותשרל סג המיאתמ איהו (\/אא) תובחר

 -כט הייהת איה יכ םיפוצ ,(/4א) תוימוקמ

 היהי התיא ,תילסרבינואה תרושקתה תיגולונ

 םילדבהה לעו םיילבולג םיקחרמ לע רשגל ןתינ

 ואדיו ,םינותנ ,לוק) םינוש תרושקת ישומיש ןיב

 הכימת לע ועידוה רבכ םינרצי רפסמ .(היזיולטו

 .בורקב ךכ לע עידוהל םייופצ םירחאו 7או-ב

 סושיל ךרדב םילושכמה םיבר ןיידע ,תאז םע

 םייופצ םינושאר םירצומ .אדא1 לש ילסרבינוא

 םידיתע םיריחמה ,םישדוח רפסמ דועב קר

 תוירפמיא םינוב

 -רב קר דומילה תמוקעו דואמ םיהובג תויהל

 ןוזח אוה 47% ,םישמתשמה תיברמל .התישא

 .ידמל קוחר דיתעל

 בצמה ןיב רשגל לאיצנטופ הארמה היגולונכט

 ןומיסא תעבטו טנרתא תותשר וב ,יווישכעה

 איה ,47ִאְו לש דיתעה ןיבל ,ןתלוכי תא וצימ

 -טב .(פווד6תפס םדחמחאמד) גתוממ טנרתא

 תזכרהה תא גתמ ףילחמ וז היגולונכ

 רשפאמ אוהו דקומה בלב (60א05א184708)

 שמתשמל (10 אופפ) טרסה בחור לכ תא ריבעהל

 -יס יייע םויכ עצומ טנרתא גותימ לודומ .דיחי

 החתיפ טנ-ןל .סקיטרניסו קטנלא ,סקיטפואנ

 םדקתמ בלשל גתוממ טנרתא לש הסיפתה תא

 -עב .תשרה ךרד ואדיוו יתוריש קפסל ידכ ,רתוי

 -לו תותוא לש יתימא ןמזב השירפו הסיחד תרז

 -ובמ הדיעו תשרה לע להנל תרשפאמ טנ-ןל ,ואד

 לע ינשה תא דחא םיאור םיפתתשמ 12 הב ,תרז

 !ודרשמ תא בזע אל דחא ףאש תורמל ךסמה

 ותמגדה ךא תירחסמ ןימז וניא ןיידע רצומה

 -תה תותשר תוחתפתמ וילא ןוויכה תא הארמ

 .תוינוגריאה תרושק

 לע טוויח ידקומ הנוב השדח היגולונכט
 תוכומנ תויולעב 6 יסיטרב

 לש הלודגה הצירפה ירוחאמ עונמה ,לבו .

 -ירפ בוש תרצוי ,ק6 תביבסל תרושקת תותשר

 -ופו ריחמ לש תומכסומ תצפנמה ךרד תצ

 אוג | ,לבונ לש שדחה טרפמה .תוילנויצקנ

 (םטמ או/גאה6מאומאד 000708 )

 5אאוץ לוהינה לוקוטורפ תא םשייל רשפאמ

 154) 6 יסיטרכ תרוצב סייונבה טוויח ידקומב

 -יא םיבשחמל 08 יסיטרכ הכ דע .(₪154 וא

 ,סיטרכה ןרצי יייע הנכות תכימתל וקקזנ םייש

 -תמ םירצומ לש הריהמ תוחתפתה ענמש רבד

 לש הכימת חיטבמ 1א1ג טרפמ .םימאותו םירח

 -נה אז.א| לודומ יייע ,ןקת תמאות הרמוחב לבונ

 ללוכ ,םידקומה ינהצי תיברמ .זוטפססח ארק

 ,סב-ןמרגנואו סקיטפוניס ,םוקפייצ ,ןורטלבייק

 םינרצי םג ומכ ,1א/4-ב הכימת לע וזירכה

 הנושארה תונמדזהה םהל וזש ,םירחא םיבר

 .סידקומה םוחתל רודחל

 ,דקומ לוהינ קשממ ביבס דקוממ 11א/ טרפמ

 ןקתל תובחרה שמח ללוכ קשממה .זּזאז ארקנה

 -יה םילוכי ןתועצמאב ,לבונ לש םירביירדה

 סינותנ ףוסאל םילוכי אג ירובא לש םסינרצ

 5אאוק ןכוסל וא [וטפ6סח לודומל סתוא חולשלו

 -וח תוינרצי יתש וזירכה הכ דע .םיצבקה תרשב

 העיצמ לטניא :1א/ג יסיטרכ תקפסא לע הרמ

 184 תואסריגב ,םותסזמאקשפפ 175 [זטט תא

 לכ .המאתהב רלוד 849-ו 749 ריחמב ,5184-ו

 ןתינו 10 7-8% ירעש 12 זוכירל שמשמ סיטרכ

 רפסמ תא ליפכמה ,הבחרה לודומ גישהל סג

 .םיווקה

 ,המוד תכרעמ לע הזירכה 4816 160 ת0!0קץ

 -מה ןופלט ירבחמ) ₪145 ירעש 12  תללוכה

 -עה תונחתל דקומהמ סיווקה רוביחל םישמש

 רפסמ רשרשל םג ןתינ .10 84%6-1 סאתמו (הדוב

 -עה תונחת רפסמ תא לידגהל ךכו םיסיטרכ

 .הדוב

 תונורסח לומ תונורת*

 -טס בלשל ךל תרשפאמ א תרוטקטיכרא

 -ותנ סע תורודשת תעונת לש תיסיסב הקיטסיט

 תרוצת לע הלעפהה תכרעמ לש םיבכרומ סינ

 לוכ: התא ,לשמל אשוססח תועצמאב .תשרה

 תמרל דע תויעב רתאלו תשרה דוקפת תא חתנל

 התא רשאכ רהזהל ךילע ,תאז םע .שמתשמ

 דוגינב .טוויח דקומל םיצבקה תרש תא ךפוה

 -הל לוכי ךניא ,תוילנויצנוונוק דוקימ תוכרעמל

 תא תיבשהל ילבמ 118 סיטרכ איצוהל וא סינכ

 לדבה םייק דוויזהו םוקימה תניחבמ םג .תרשה

 ןקתומ ןושארה .טוויח דקומו םיצבק תרש ןיב

 חונ סוקימב ,הדובעה רוזיא זכרמב ללכ ךרדב

 ךרדב ןקתומ ינשה וליאו ,םישמתשמל השיגל

 -צה תורישה ירדחמ דחאב ,תרושקת ןוראב ללכ

 .םיידד

 וטפססח .תקדקודמ הניחבל יואר הנכותה דצ םג

 תכרעמל רשקנה לודומ רמולכ) א1 א תנכות איה

 (הנממ ילרגטניא קלחל ךפוהו א6ו\/ג6 הלעפהה

 .לדגומ ןורכזו דבעמ יבאשמ ךירצמ הב שומישהו

 -ונ הלטמ תפסוה ,וישכע רבכ סומע תרשה םא

 1וטפ6סח.ולש הבוגתה ינמזב עוגפל הלולע תפס

 -סב .ילסרבינוא תשר רוטינ ןורתפ אל ןיידע אוה

 -רכ תא רוטנל ךיא תעדוי הנכותה טנרתא תביב

 -ליסא תעבט תביבסב ךא ,םיינקיתה א[ יסיט

 .לוהינ ינותנל ינקית קשממ ןיא ןומ

 -וה תא וכפהש ,א6ו\טסחת ןוגכ ,םינרצי םנשי

 -ומ וילע) םיצבקה תרש תא םיניקתמ סהו תורצ

 .דקומה ךותב (א6ו\/ג6 הלעפהה תכרעמ תנקת

 -תי תא דקומ/תרש בולישל תקפסמ וז הרוצת

 לש התבשה אלל תורישה תלוכיו תונימאה תונור

 הפלחהל קוקז והשלכ לודומ םא .טוויח דקומ

 ןורתפ .תרשה לש התבשה אלל תאז עצבל ןתינ

 תטאוסדמ ₪8 405אד :לטניא יייע עצומ רחא

 -ינה דקומל םיווקה לש יּזיפה זוכירה ןיב דירפמ

 -ירק תבתנמ ,רלוד 99 הריחמש ,היצפואה .לוה

 -הב וניאש - 5אאוק וא [זטפססח תרשל !1א1  תוא

 .108-ה סיטרכ ןקתומ וב 6-ה חרכ

 12-מ רתוי זכרל רומא טוויחה דקומ רשאכ

 רשרשל ןתינ ,108 סיטרכל םירבחתמה םיווקה

 -בכ .א18צ 68418 תרוצתב םיסיטרכ רפסמ

 ,ינשל דחא סיטרכ םירבחמ םירצק םיחוטש םיל

 םאתמ ןקתומ הלש דחא הצקבש תרשרשל

 רתוי לודג שורדה םיסיטרכה רפסמ סא .תשרה

 -ישב ךרוצ שי ,פס-ה לש הבחרהה יצירח רפסממ

 ךירצ .םיתשל תשרה תא לצפל וא הבחרה תדל

 יבאשממ קלח סילזוג 108-ה יסיטרכ יכ רוכזל

 -ודג תותשרב רבודמ םא ןכל .חראמה בשחמה

 םהל תוצקהל ףידע אל םא לוקשל שי תול

 -ימה תונורתפמ דחאב רוחבל וא ,םהלשמ בשחמ

 .סיילנויצנוונוקה דוק

 שס
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 9 ץו1סז 5 |

 ה | ו [1- ₪ |

 זםפו זוחַח

 =ח(טזקז158 טס
 רזּוחַמ תטס

 ?-ד ו
 זפפו טזוַחט/זסטוסז

 ו ב [₪ (תט | 1 הב

 תא רבחמ (6) יתצובקה דקומה .טוויח ידקומו תרושקת תותשר לש היכרריה

 םייתצובקה סידקומה .הנושארה זוכירה תמרל הצובקה לש הדובעה תונחת

 םיבאשמ יתרש סג ללכ ךרדב םירבחתמ וילא (8) יתקלחמ טוויח דקומל םירבחתמ

 תוינגומוה ללכ ךרדב תרמשנ זוכירה לש תונושארה תומרה יתשב .םייתקלחמ

 תותשר .ןומיסא תעבט וא טנרתא וא ןה הקלחמב תותשרה לכ :תיגולופוט

 תרדישל זכורמב ןתוא רשקמה ,(4) ינוגריאה דקומל תורבחתמ תונוש תויתקלחמ

 תיגול הניחבמש תורמל .שספז תעבט רויצבש המגודב - תינוגריא-ללכה תרושקתה

 דקומ לכ הווהמ (טוויחה תיתשת) תיזיפ הניחבמ ,תונוש תשר תויגולופוטב רבודמ

 .י'בכוכ' לש זכרמ טוויח

 0 צוות תטפ 6876 פחש
 ואו ה הזז ץווטז 50תטז וה [1טפ סח

 .זז/4 תרוטקטיכרא שומימל תושמשמ תויסיסב תורוצת שולש

 תרשל זזשמ-ה יסיטרכ תא םיעקות (4) .רתויב הלוזה השיגב

 עקתנ לודומ אוה סיצבקה תרש (8) הכופהה הרוצתב םיצבקה

 זוכירה ןיב הדירפמ (6) תישילשה השיגה .דוקימה תדליש ךותב

 .םיצבקה תרשמ תשרה לוהינ ןיבל דחא ע6-ב םיווקה לש יזיפה

 תימואלזיב 1/4 תיחמומ 5

 [םיקסע רוזחמ רלוד ןזילימ 400-ו םינמזימ םידבוע 1700) 0 0 ב 9 9 / 0 \ : , 1 ו 1 ו 1 תע ו
 .תרושקת ךארידת י"ע לארשיב התעמ תנצזימ ווח ו

 /400055/0/ו5 תא ףידעת - םיניינעב ןיבמ התא םא

 0 ,ןינע 'ניבמנ 1 -ה
 [ 7 ןאר'דתו ןמרגנוא לש

 הנודננה תשרב הריחב



 [ לודג הז

(4 
4 

2 

= 
 ב)
 ור
 ה"

₪ 
% 

= 
 ור

- 

1 - 

 [!+1 \\ 10 השחמה תונועמ
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 30 יבטוחנל הכרדהו הכנת וכרמ ₪ 2 9.0102

 םיינורטקלא תונוילגל םיתמומה
 לסקאו ורפ ורטאווק ,סוטול
 ,םירמאמו םירפס תביתכ ,הכרדה :םינורטקלאה תונוילגה אשונב <ראב הליבומה ססקס תרבח
 .תונוילגה אשונ תא םשונו יחה הסונמ םיכירדמ תווצ ...דועו םימושיי חותימ

 םיליתתמל - :םינורטקלא תונוילגב בועחמ 'םרוק
 םימדקתמל -
 םיחמומל -
 תורודהמ ישודיח -
 ידוחיי ורקמ סרוק -
 זאפ0ו\5 תרודהמב תונוילג -

 / 4-ו 3 ורפ ורטאווק ,1.3, 2.2 סוטול - :0000 ירבש
 2.4 סוטוללו 3.1+ סוטולל ףיקמה רפסה םוסרפל אצי דואמ בורקב -

 .הנכותה תואלפנ תא תולגלו רותל רוביצה תא הנימזמ ססקס תרבח

 ?םטקסב המל
 .(רוייל תספדמו םירבכע ,5/0/ ,םיריהמ סיבשחמ) ,ןג-תמרב ססקס תתיכב םימייקתמ םיסרוקה - הברדה זזינ

 .תשר ישמתשמו תורבחל ןורתי ,311 לבונ תשרב דומילה ססקס תתיכב

 .םיבשחמה תונותיעב םיפיקמ םירמאמ תבתוכ ,ורפ ורטאווקו 123 תואסרג לכל תיעוצקמ תורפס תמסרפמש הדיחיה הרבתה -
 .\ראה יבתרב הכרדהל תדיינ םיבשחמ תתיכ ,חוקלה י"ע עבקנ הכרדהה רתא - וו

 .(ףתתשמ לכל תורפס םיללוכ םיסרוקה יריחמ) קודבל הווש - ו

 .םינורטקלאה תונוילגה אשונב עובק רודמ (ססקס ל"כנמ) סקס רהז רמ םסרפי אבה ןוילגהמ לחה
 .םוסרפל וכי תוניינעמ תולאש ,תולאש תונפהל םינמזומ םיארוקה ."םינמזו םיכיראתב לופיט" :אבה רמאמה אשונ

 (תיקלח המישר - דבלב 1992 תנשב םיפתתשמ תצובקל רוגס סרוק ונימזה) וווחועטר םילוני אנ הלא רב

 ,קפא \וביק ,םיפוסיכ ץוביק ,עבט ,דרופ ,היצמוטואל הרבחה ,םידליו םירוה ,ופמט ,הדובעה ןוירפל ןוכמה ,הלוק הקוק ,ןועמ לבח יבושי
 קנב ,יבכמ ח"פוק ,תדחואמ ח"נוק ,לבוש ץוביק ,תופוע יקשמ דוגיא ,םלש הפצמ ץוביק ,1\19 ,הבונת ,הנירבס רוביג ,תיריוא הישעת
 .ןהכ ןיבור ןיקייח ח"ור ,רוד ןיע ץוביק ,רומ ןוכמ ,לוקלד ,היבחרמ ץוביק ,תניב ,הפוס \וביק ,אתוסא ח"יב ,טאה הציפ ,םילעופה

 - :תונמזהו םיטרבל
 / "ח

 רש ג"ר 8 ךאבה תוטוומ
 ₪6 יבשעחמל הכרדהו הכימת זכרמ

 :טקקעש מה
1 

 היוזירב



 רלזיימ רלטנ ןמקילג

 םלחומ יוביג םע הנימא תרוועקת תוער ךירצ התא

 .םוקטנ - םיבשחמ תרועקתב םינעוצקמה לש

 תושרהל לוכי ךניא ודו: אזר סא א 18 דוומ 601ק(11:א ) בושחימה תמצוע איה תשרה וב ןדיעב

 .ההובג תוריתי תלעב תרושקת תשר בייח התא ,תשרה לשכ ךמצעל

 .תרושקתה תשרל האלמ הרקבו יטמוטוא לוחית ,יוביג ,ההובג תוריתי ,תושימג העיצמ םוקטנ

 .הדובע ןמזו םיבאשמ לש אלמ לוצינ העיצמ איה ךל

 .תקערב הקזחה הילזחה - = \6סה =
 0527543089 :סקפ 0527543019 :'לט ,46766 הילצרה 12189 .ד.ת 103 םידוהיה תנידמ 'חר ,ןייטשרקא תיב .מ"עב םוקטנ



 תנומת תא .1

 אירממה סוטמה

 הנוגוו הנר הרצי

 .(0ח0%61 ?גוחז-ב

 תלובועמה טקפא .2

 היצקנופה ידי לע רצונ

 לש 8גחט] כוגוסא

 00006 תנכות

 ו

 יס
 לאהש 6

 רני

3 

 תויביס 28-ב רויא תונכות

 הנומיס הזיאול

 םילגוסמה םייפרג םיסיטר

 לע םינווג ןוילימ 16.8 רצייל

 -מל םינש הזמ םינימז ךסמה

 עיגה ןושארה עבצהש ינפל הברה .6 ישמתש

 יתימא עבצ לבקל 90 ישמתמ ולכי ,שוטניקמל

 תרבח לש 74864 יסיטרכ תועצמאב ,ךסמה לע

 -שה קמה םינשה ךלהמב ,תאז לכבו .'תג6צופוסח

 -פא תימדת הקבד 0-בו יפרגה םלועה לע טלת

 -ורמ םיקסע ישנאל בשחמ לש תעבורמו תירור

 לש העיתפמה האצותה .תורופא תופילחב םיעב

 ףג- 05 אש [פה תשא

 תא ונקדב רשאכש ,איה תתוועמה תימדתה

 תונכות רקסל םידמעומ רחא שופיחב קושה
 תונועה תונכות 3 קר ונאצמ ,תויביס 24-ב רויא

 595 ןוריחמ ריחמ) 6/4-6ה%61 ?גותז :טרפימל

 04| 6צוקת ?גותשז [סז ,(ב"הראב רלוד

 ן/וגות6תוגונסג לש 16תוקזג ?זס-) (5399) \/ות6סאצ

(5695). 

 לפטל תונכותה לע :ויה הריחבל םינוירטירקה

 דחא לכל תויביס 8) תויביס 24 לש הקיפרגב

 לש בחר ןווגמל םואתל ,(דוסיה יעבצ תשולשמ

 ףלאמ תוחפ תולעל ,םייטרדנטס ואדיו יסיטרכ

 תודעוימה תויצקנופ שיגדהל - רקיעהו ,רלוד

 -ינב ,רשפאה לככ ,ישפוח יתונמוא רויצ) רויאל

 םייקסיע םימושיל ודעונש תויפרג תונכותל דוג

 תונכותה תא ןייפאל רתוי לק .(םייסדנה וא

 תנכות ןיבל ןניב ,דירפמש המ יפ לע הריקסב

 ףתושמה הנכמה ידי-לע רשאמ ,תורחא תויפרג

 תורקי הדובע תונחתל תונכות ןניא הלא .ןהלש

 תונכות אל ףאו (לטגתופ| לש ?גותוססא תמגוד

 -ונ אל ןה .2508 לש ?גוחופתפה ומכ םיליחתמל

 לש ?תסוספששז-ה ומכ תונומת דבעל ודע

 לש םייתונמואה םירציה תא קפסל אלו /6!4טצ

 -וד ,םיפקש תוגוצתו םייקסע םיכמסמ יכרוע

 רויאה תונכות ןיב ףתושמה .08!60\א תמג

 יכ דע ,ןהניב דירפמל סחיב ,טעומ הכ רקסבש

 ייםיכרועה תריחביי תא ןהניב רוחבל ונלוכי אל

 .טפחי0א5' 00105-

 לש הובגה הצקה
 הלאקסה

 -עמ רתוי הזמ םישמתשמ בשחוממ רויא ינמוא

 -לפ תושרודה ,תורקי תוידועי תונכותב רוש

 תנכות ,לשמל .דואמ תורקי הרמוח תומרופט

 תטחבאב לפטל תלגוסמ \/גפגוסח לש סח[ס]וס

 ינייוות לש הנחבאה) שטניאל םיווק 4000 דע

 -ופ תוכיאב תויפוקיש רצייל םילגוסמה ,רזייל

 -רג רמולכ) תירוטקו הקיפרג ברעלו (תיפרגוט

 לש תויטמתמ תורדגה ידי-לע תרצונה הקיפ

 תונומת) רטסה תונומת םע (םיחטשו םיווק

 ןיב יטמתמ רשק אלל ,תודוקנ תשרמ תובכרומה
 םילסקיפה תנומת לשמל ,הינשל תחא הדוקנ

 תקקונ וז הנכות .(יטפוא קרוס ידי-לע תרצונה

 -כו טייבהגמ 64-ל ,91:/41ג דחוימ יפרג סיטרכל

 .הרובע רלוד םיפלא 7-כ םלשל תונוכנלו ןור

 ,תינומה הצופתל ןוכתמ םניא הלאכ םיריחמ

 רויאה תובחרתה .הב ליגר 0-ה םלועש גוטהמ

 -ותל התכיח תולוז תומרופטלפ לע יתונמואה

 רובע םלשל ונלגרתהש םיריחמב תועצומה תונכ

 תורחתמה תשולש תא ונקדב ונחנא .:6 ימושי

 16 םע ,קפמוק לש 386/25 בשחמ לע הריקסבש

 ועותפקחתז 200/24 יפרג סיטרכו ןורכז טייבהגמ

 ונשמתשה יפרגה טלקל .ואותסא< ץיאמ ללוכה



 16 ץראה תרצות 'חר

 הליבומה תורשה תכשל ,סקיפרג לטוט
 ,סופדל הנכה יתורש ןווגמב לארשיב
 שוטניקמ ישמתשמל היתורש תא העיצמ
 :לבקל לכות ונלצא .דחאכ "ו

 דיימורבו םליפ לע טלפ =

 הלועמ תוכיאב ינועבצ טלפ 6

 (תויפוקשו ףקש ,ריינ)

 תויפרג תונכותב הכימת <

 תיפרג הכירע =

 ההובג תוכיאב תונומת תקירס =

 שוטניקמו 06 ןיב תורמה =

 יפרג טלפל םינותנ ידסמ דוביע <

 : תכשח ילוא
 ,"טוטניקמ=סקיפרג לטוט"ש
 ..."לוכי קמה קרש תכשח ילואו

 י'"

 סקיפרג לטוט
27% 



 יתימא עבצב תויחל

 -יא .תספדה וליאו שטניאל םילסקיפ 70-75 לַש = ספדומ רמוח תקפהל יסיסב ךרוצ ןה תויביסה | תרצות 510050 םגד (וגסוש) תורפיס חולב

 .(הלופכ תופיפצל הקוקו תוכ "מב הספדהו םיעבצ תדרפה םליפ תנכה ידי-לע) = ,תולוז תומרופטלפ לע דובעל תלוכיה .\/גססחו

 לע לבא ,הריבס תוכיאב (טספוא סופד תנוכ | םינווג 256 קר םיגיצמה םייפרג םיסיטרכ ללוכ

 תויביס 24-ב הנומת תגצה תרשפאמה הקינכטה | הנומתמ תוחפב קפתסהל םימעפל לכונ ךסמה | ,הנכותה תדבעמש ןוילימה 16-מ רתוי ךותמ

 תארקנ תטביס 8 לש תיפרג תכרעמ לע  תופיפצב תבכרומ ךסמה תנומתש יפכ) תמלשומ = 24 .יפרג םושי לש תינומה הצפהל יאנת איה

 -טב .ספיספ ןושלמ - (תודאמחא0) ייסופסיפיי

 ספיספ ידי-לע יוצרה ןווגה תא םירצוי וז הקינכ

 ןיעב םינווגב בובריעהש ךכ ,םיבורק םינווג לש

 (םיבורק םילסקיפ ןיב ןיתבהל רשפא יא רשאכ)

 -קמ סופסיפש רורב .ןוכנה ןווגכ העדותב טלקנ

 הנומתה לש תירטמואיגה הנחבאה תא ןיט

 -וה תומוקעו םתודח תא סידבאמ ראתמ יווק)

 ןיב דירפהל ןתינ לבא (םירובש םיווקל תוכפ

 -'גה בלשה תאש ךכ ,םינושה הדובעה יבלש

 תאו הכומנ עבצ תנחבאב םיעצבמ ונא ירטמוא

 -ומנ תירטמואיג הנחבאב םישוע ינועבצה בלשה

 תגוצתל קר תסחייתמ סופסיפ לש הרשפה .הכ

 רויאה תא רומשל הכישממ הנכותה .ךסמה

 סג תיברימ תירטמואיג הנחבאבו תויביס 24-ב

 תיפרגה תוכיאה אולמ תא .רגפמ ךסמה םא

 ידי-לע רצוימה הספדהל םליפ טלפב לבקת

 ןוגכ) תודחוימ עבצ תוספדמ וא ,רזייל ןייוות

 .(סקטייאס לש 5

547 1:76 

 מ"עב םיבשחמ תרושקת טקפמיס

 \אףפעמ רזה לוו רזוטצצ ילו רצה לט לי לוע ריזה

 יציר'ב \) \'ו\

 2 < דע ,הצירטמ/רזייל ,ךלש תספדמה תא רבחל רשנא

 2" ,) ולא רוטיק תוילוח תועצמאב סיבעחמ 16 ל

 הנתמהל ץקה עיגי תספדמל יטקפמוק ינוצ'ח ןווכיז תוזעב
 ?הספדהה סויסל תכשוממה

 תיעוצקמ הדובע עצבל תלוכי הריקסב תונכותל

 דומיל תושרוד ןה ךא ,תויממע תומרופטלפ לע

 ,לשמל .ןהלש םינטקה תונויגשב תוחמתהו

 םיחטש יולימב תולק תויעב ויה 0תס%61 ?גןחז-ל

 תברועמ הביבסב דובעל התשקתה ?גנתוטז-ו

 תביבסב דבוע התא םא | .\/ות6סו5- 6

 רביירד שי ד6חוקזג :זס-ל יכ אדוול ךילע ,5

 -קה לע תרבגתהש רחאל .ךלש יפרגה סיטרכל

 תוקפסמ הלאה תולוזה תונכותה יכ הלגת םייש

 "תודבכ"  תונכותב החלצהב הרחתמה תלוכי

 -חל הנורחאל סרג םיריחמה חל .תויתרוסמה

 הנכותל 63 תסריג איצוהל \/ג5גסח | תרב

 -יג לש ריחמהמ יצחמ תוחפ אוהש ריחמב ,הלש

 ./\ד/ גוג תסר

 תודמע 6 ל דע לצפתהל ןתיג דחא בשחממ
 ?רבכעו תדלקמ ,וסה ךסמ לש

 לכות תידושמה הביבסל םיבאשמ ףותיש תכרעמ תרזעב
 %  תמגוד ,גוס לכמ דחא ,םיבאשמ לש ןטק רפסמב שמתטהל \\

 ךדושמבש סיבשחמה לכ רובע רטולנו רזיל תסנמ סמ |
 ?טיצבק תרבעה ךרוצל טיבשתמה ןיב ריש רשקל ףא ץ'גהל\

 -ימ 16.8 לש ןוויגל קוקז דחא לכ אל ,ינש דצמ

 -הל ותדובע תא דעיימ אלש ימ .םיעבצ ןויל

 לוכ: תיטסילאיר היצמינאל וא סצורפ תספד

 ,דחא עבצב דבועש ימ .םינווג 256-ב קפתסהל

 לבקי ,תינחלושה רואל האצוההמ לודג קלח ומכ

 יפרגה בוקה םא םג רופא ינווג 256-ב טלפ

 -ומ םינווג רפסמב הדובע .תויביס 24-ב רדהתמ

 וזו ,רתו* םיריהמ םיעוציבל םג האיבמ ןטק

 הידמיטלומו (השפנה) היצמינא תונכותש הביסה

 לש תנחוגוסז ?זס .תויביס 8-ב תוקפתסמ תובר

 0014 0:6 לש גתותוגטסח \\ס6 ,קסדוטוא

 8-ב תוקפתסמ ,לשמל ,הידמורקמ לש 6וגסח-ו

 -ירד תא ןיטקהל ,םיעוציב רפשל מייע תויביס

 200-מ תוחפל ריחמה תא ץוחללו הרמוחה תוש

 תועצומ תויביס 8-ב םייטטס רויא ימושיל .רלוד

 ןמסיק תא ודביא אלש ,תוקיתוו תונכות רפסמ
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 תונורתפה לע ףסונ עדימו םיריחמ ץועיי תלבקל < = ונלצא ,ונלש יעוצקימה חטשה הז םיגותימו םילבכ 6
 ונילא הנפ ל"נה דויצה תועצמאב םשייל ןתינש םיכסמ תוספדמל םילבכמ לחה יאלמב אצמת
 .יעוצקמו ריהמ תורישמ הנהתו םויה דוע .וטוא/תוינדי גותימ תואספוק םימאתמ ךרד חתמו
 רא תיליבקמ/תירוט תרושקתב ןורכז ילב/םע
 וכ עדתש רנל בושח ,ךכ לע תבשח קר התע דע םא < = תבותכב זכרל לכות הלא לכ תא תברועמ תרושקתב
 .רנלצא "ףדמ" ירצומ םניה ולא תונורתפ .תויולעו ןמזב ןומסח ידכ ךות תחא
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 לארשי 9 8

 יונ



 .ךומנ ריחמ לש תויביטקרטאה תאו

 -יג ןה 6ןטא6 ?גותו 1 םתתגתס60-) ?31ת1סתנ5ה 5+

 וכזש כ05-ל רויא תונכות לש תונכדועמ תואסר

 .רוסמ תוריש לש תובר סינשב ןיטינומל

 תלוכיב קפתסהל לוכי אל עוצקמה רייאמה לבא

 ללוכש ,םיעבצה חול .תוירלופופה תונכותה לש

 הזיא לש) תמדקומ הרדגה שרוד ,םינווג 256 קר

 ,(רתוי וא ףלא 65 לש רחבמ ךותמ םינווג 6

 - תויוגזמתהו תופיקש ומכ - םידחוימ םיטקפא

 יווקב לופיטו תויופצ יתלב תואצות םירצוי

 וניא גאדז 4111451א0 ידי-לע םיספסוחמ ראתמ

 לכ יכ איה ךכל הביסה .יוצרה טקפאה תא גישמ

 טעמכ יפוסניא רפסמ םירצוי ליינה םיטקפאה

 -יס 8 תונכותב םיינמז סניאש ,םייניב ינווג לש

 םג תויביס 24 תנכותב סתוא עצבל ףידע .תויב

 .תויביס 8-ל םילבגומ טלפהו הגוצתה ירזבא סא

 16-ב שורדה טקפאה תא הרצי הנכותהש רחאל

 -בצ 256 לש הצובק תתל הרמהה סינווג ןוילימ

 ,הנכותה ידי-לע תיטמוטוא עצבתהל הלוכי םיע

 םיעבצ חול תרדגהמ רתוי תובוט תואצות סע

 .תמדקומ

 יתריציה ןורתיה

 ייתויתונמואייה רויאה תונכות ןיב דירפהל השק

 לש םיחנומב יי'תוינכט" הנומת דוביע תונכותל

 יתשו רחאמ .תורדגומ תונוכתו םיינכט םיטרפמ

 תולועפ ןתוא תא עצבל תורומא תוצובקה

 -חה (המודכו עבצ ייוניש ,תוזזה) לסקיפה תמרב

 תונכות ומכ .הבר איה ןהניב תילמרופה הפיפ

 םילכ תוקפסמ רויא תונכות םג ,הנומת דוביע

 -בק לש הכירעו (חוופמ) םיננסמ ,תוכסמ תריציל

 תונכת ,תאז תמועל .קרוס ידי-לע םירצונה םיצ
 -פה ומכ ,הקפהה בלשל םילכ תוקפסמ אל רויא

 \ ינוקיתו הספדה תותשרל המאתה ,סםיעבצ תודר

 תפסוה לש קסופ יתלבה ךילהתה .סופד עבצ

 םילדבהה תא הגרדהב רגוס הנכות לכל תונוכת

 אוה ראשנש המו םיגוסה ינש ןיב םיילמרופה

 -וימ הנומת דוביע תונכות :ורקיעב ילטנמ רעפ

 תונכת .תמייק הנומתב לפטל הצורש ימל תודע

 -וקמ הנומת רוציל הצורש ימל תודעוימ רויא

 .ןיאמ שי ,תיר

 -וצ לש רויאל םילכ תקפסמ 16חוק זס ,לשמל

 -וצב םיחטש יוסיכו תובכרומ תוירטמואיג תור

 תנכה תרשפאמ 6ח0%6  ?גות| .תוירוזחמ תור

 תורחא תונומת לע תוססובמה תורוטסקט

 -וח לש םיטקפאה תא תוקחל תלגוסמ קגנתופז-)

 תומלגמ סג הלא תונכות .םייסאלק תונמוא ירמ

 תוחולב הכימת :תושדח תוחתפתה תומגמ יתש

 שמתשמל תורשפאה ןתמו חלל םישיגה תורפיס

 6ח0%6 ?גותו-) קגותוטז .םילוחכמה תא רידגהל

 חולל המודב ,ץחלל שיגר תוהפיס חולב תוכמות

 תרפסמ חולה .יחכונה ןחבמב ונתוא שמשש

 יתימא עבצב תויחל

 םיכרעל | ךפוה)

 אל | (םיירפסמ

 סוקימה תֶא קר

 אלא ,טעה לש

 תלה תא םג

 לע ליעפמ התאש

 .שיגרה חטשמה

 תשרפמ הנכותה

 -ומה תלה תא

 היצקידניאכ רבג

 רתוי הבע ווקל

 .רתוי זע עבצ וא

 -ותמ םילוחכמ"

 -יה איה ייםיתנכ

 תא רידגהל תלוכ

 רצויש וקה

 ,לשמל .תדחוימ הרוצב ךסמה לע לוחכמה רבעמ

 -תה ,תימינפ תונווגתה וא תופיקש ול ףיסוהל

 וא ויד תגיפס לש םיטקפא ,תוידמימ-וד תויוגזמ

 .רייאמ התא וילע ינוימדה ריינה לש הרוטסקט

 -סמ ןלהל תוראותמה תונכותה שולשש בל םש

 ,הכירעו רויא ילכ לש םינוש םיליהמת תוקפ

 ילמרופה חונימה סא סג םהניב תוושהל השקש

 םינוש םיטקפסא תושיגדמ םסג ןה .המוד עמשנ

 תא השיגדמ ד6חוקג זס .רייאמה תדובע לש

 איה ,הנומת דוביע תונכותל המודבו ,ינכטה דצה

 תורצויה תויצקנופ) םינבומ םיננסמב תכמות

 -וה ,תודח שוטשיט לשמל ,םיילבולג םיטקפא

 הללצהו ראתמ יווק תשגדה ,יתכתמ קרב תפס

 ואדיו תנומת ידכול ,םייטפוא םיקרוס ,(תמזגומ

 ואדיו תונומת לש הדיכלל םישמשמה םיסיטרכ)

 .המודכו (/68 יננוכ וא היזיולט תומלצממ

 תאצמנ הלאקסה לש ,יייתונמואהיי ,ינשה הצקב

 תלוכיה תא השיגדמה ,=זגסוג| [כ65ו8ת ?גותוסז

 ירמוח לש םינייפאמה תא תינורטקלא רזחשל

 תונוכתה תא העימטמ איה .סיילנויצנוונוק רויא

 דע ,תיטסילאיר הכ הדימב סיעבצ לש תויזיפה

 םייתרפיס י'ןמש יעבציי לש ןוכנ אל בובריע יכ

 יעבציו ,יתימא ןמש עבצל המודב ,ייץוביי רצוי

 שביימ התאש דע יי'םיחלי  םיראשנ ייסימ

 60066 תא אצומ התא סיתשה ןיב .סתוא

 לש רתויב םסמהמה ףסואה תא תקפסמה ,?גותז

 לכ ביכרהל ךל םירשפאמה ,תונכית ירב םילכ

 -נה הריחבה .ךתעדב הלעיש תונוכת לש בוליש

 ךילע :תישיא הטלחה איה רויא תנכותב הנוכ

 -יה יסופדל רתויב המיאתמה וזב רוחבל

 הנכות ןיב לידבמש המ הז .ךלש תויתריצ

 ."תינכטיי הנכותל ייתיתונמוא"

 קמא 6% קטטה (0פ6תא הוא סטו ו

 6/-6זו6א61 ?סוח[ /ז. 0

 תבלשמ 6סחוקטוטז 4550014665 לש רויאה תנכות

 הרוצב הנומת דוביע ילכ סע הנומת תריצי ילכ

 וקה תא הב אוצמל השק יכ דע ,תדחואמ הכ

 הנכותה תא חתופ התא רשאכ .סהניב דירפמה

 םילכ :הריחב תוחול השולש ךסמה לע םיעיפומ

 500865 - רוקמו 58475 - הרוצ ,10015 -

 לש הריחבמ יוגב רויאל שמתשמ התא וב ילכה

 תשרבמ לש הריחב ,לשמל ,חול לכמ תחא הנוכת

 אלמ עבצו תורוצה חולמ לוגיע ,םילכה חולמ

 -יש תונוכת סע ילכ ךל תנתונ ,תורוקמה חולמ

 -יסב םילכ 7-מ תוחפ אל ךתושרל לבא .תויתרג

 -וקה ףסואש ךכ ,תורוקמ 8-ו תורוצ 12 ,םייס

 התא .הלדנ יתלב אוה תוירשפאה תויצניבמ

 טנלוויווקוא םהל ןיאש םילכ איצמהל לוכי

 שמתשהלו ,ינורטקלא רויאב וא יסאלק רויאב

 .ךנוימד ידי-לע קר תלבגומה הרוצב סהב

 לכמ רתוי תססובמ 6ח0%% ?גותו לש תושימגה

 ללוכ חולה .תורוקמה חולב סולגה חכה לע

 ןוגכ ,תובכרומ תויצקנופ סג עבצ תויוכיא דבלמ

 -ופ הביצמ ןנסמב הריחב .תוקתעהו םיננסמ

 שוטשיט וא דודיח לשמל ,הנומת דוביע תיצקנ

.53 0181 

 תקפסמ ?3וח(6ז

 העבהל סילכ

 ,השיגר תיתונמוא

 הארמהמ הקוחוה

 תיבדמ לש יטטניסה

 הקיפרגה תונכות

 .תבשחוממה

 ,למאס יסל'צ 4
 ןיזגסזג| תרזעב

 6518 קגגתוסז

 הנכותה ךיא הארמ

 תא רזחשל תלגוסמ

 תוכישמ לש טקפאה

 סושירו לוחכמ

 .עבצ תונורפעב
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 6חוקזג 0 .5

 קלטל ךתוא תבייחמ

 םיטירפתה תוגית תא

 ךישמהל לכותש ינפל

 .דויאב

5 100 
 ירנל
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 -מה הצקב ,ראתימ יווק לש

 תשרבמה תרבעה .ךלש תשרב

 תא ליעפת הנומתה ינפ לע

 -שה לע תשקובמה היצקנופה

 .תשרבמה העגנ םהב םיחט

 הקתעה | רוקמב | הריחב

 תשרבמה תא תכפוה (607צ)

 התא התיא ,לופכיש תמתוחל

 .תולקב תורוצ קיתעהל לוכי

 דחוימ ןויצל הייוארה היצפוא

 .(1א/808) הנומת רוקמ איה

 -מכ הנומתב רחוב התא רשאכ

 -תב שמתשהל לוכי התא רוק

 .תועיתפמ תורוצב היתונוכ

 -שה ונכרעש םיקדבמב ,לשמל

 תנמ לע רבדמ תנומתב ונשמת

 עקרה תרוטסקט תא רצייל

 ,עקרה םע ךכ רחא ונגזימ האטלה תנומת תאו

 .בוביסו לופכיש ידכ ךות

 תומלשומ הנכותה לש תוקזחה רויאה תונוכת

 .םידחוימ םילכו תוקזח הכירע תויצקנופ ידי לע

 -יסו (864128) םידמימ יונישל תודוקפה ,לשמל

 תיטנגלא ךרדכ שמשל תולוכי (60118) בוב

 תויביס 8 לש (א/ג5%) הכסמ .תונומת תכירעל

 םיחטשה לע תויצקנופ לש שומימה תא תתסוומ

 -יפ תפמ איה הכיסמה .הכיסמב םיסוכמה

 ןבל ןיב םיכרע 256 םע תיטמורכונומ םילסק

 לסקיפה לע 100%-ב ןגמ ןבל לסקיפ .רוחשל

 הכירעה תיצקנופ לש סושי ענומ ךכו ויתחתמש

 הדוקנה תא ףשוח רוחש לסקיפ .הדוקנ התואב

 ןיב .היצקנופה לש המצועה אולמל ויתחתמש

 םיכרע 254 רידגהל ןתינ םיינוציקה םיכרעה ינש

 .תיקלח הפישח לש

 תנכותב שמתשתש תנווכתמ אל 64 ,תאז םע

 -אה ךרוצל .הנומת דוביע תנכותב סוקמב רויאה

 -נה ,0חסא6ו [חוג86 תנכות תא העיצמ איה ןורח

 60%6 סשה תחת ?גוחו םע הליבחב םג תרכמ

 .רלוד 695 ריחמב 500

 תכמותה הריקסב הדיחיה איה 0066 גת[

 תסחייתמ איה םהל ,דחוזץא-ו 41%[ ינפוגב

 .לוחכמ וא תמתוחכ

 ערוג ףיפומה לכ

 -פא לש םיהדמה רשועל םיילילש םידדצ םג שי

 ןושארהו ,העיצמ 6ח0%6 תגוחו-ש תונכית תויורש

 -וס ןיאכ תיארנ תויצפואה תריחבש אוה םהב

 -לרו רפסמ שי תורוקמה תנומשמ דחא לכל .תיפ

 -עה תיצקנופ ,לשמל .הרדגה םישרודה םיטנא

 ללוכ ,הריחב-יתת העבראל ךתוא תררוג הקת

 -רפ טבמו יאר ףוקיש ,םידמימ יוניש ,בוביס

 עבצ רוקמב רחוב התא רשאכ .הביטקפס

 -שה תגרדב טולשל ,ךירצו ,לוכי התא (גזאד)

 יתימא עבצב תויחל

 קא

 [ לס 4[ ץ| 50-5הטאה

 דש וסו5-ת4 היא 6464 7 0 1,ג%5 סאו
 .הרק 5

 מצת כ ל סנו

 תבייחמ גאז 41145186 תיצקנופ .ולש תופיק

 ןכו האלה ןכו הלש שומימה תמרב הטילש

 ,תישעש תוריחבה לכ רחא בוקעל ךילע .האלה

 טקפא לכ דעתלו ,תדרפנ גולאיד תביתב תחא לכ

 אל .תינש וילע רוזחל הצור התא םא טורטורפב

 -וימ ילכל תוריחב לש המלש הרדיס ךופהל ןתינ

 .רזוח שומישל הרוצתה תא רומשלו דח

 ,רתוי ליעי ןורכז לוהינל םג הקוקז הנכותה

 טאסס תדוקפ .(עאפס) לוטיב ץצוחב דחוימב

 -הש תליג םא ,ותומדקל בצמ ריזחהל הרומא

 .היוצר אל האצותל האיבה הנורחאה תודוקפ

 צוחב םימדוק םיבצמ תרמוש הנכותה ךכ םשל

 780%-ל צוחה תא ונלדגה רשאכ םג .(סט[6)

 -טש לע ועצובש תודוקפ לטבל ונתלצה אל טייב

 .הנומתה לש םילודג םיח

 -יאת רסוחמ תועבונ ונלקתנ ןהב תויעבהמ קלח

 ןכתי .צ/ותפקחתו 200/24 יפרגה םאתמה סע תומ

 24 םאתמב שמתשמ התא סא ןהב לקתת אלש

 -לש ,הכיסמה םע תויעב ויה ונל .רחא תויביס

 איה םימעפלו התוא תוארל ונלוכי אל םימעפ

 -תה םג .הילע ןגהל םוקמב הנומתה תא העבצ

 .תבזכאמ התיה חלל שיגר תורפיס חולב הכימ

 -קב קר זא םגו חל ילדבהל ביגה לוחכמה קר

 הרבעה .הדבכל הלק עבצ תחנה ןיב תוסג תוציפ

 לש הריהמ העונת רמולכ) לוחכמה לש הריהמ

 אל תודוקנ תרדיס הרצי (תורפיסה חול לע טעה

 -תמ טושפ הנכותה .דיחא ףצר סוקמב ,תורבוחמ

 םיכבוסמה םיבושיחה לכ תא עצבל השק

 (םילכה לכ לש תינוציק תויתונכיתמ םיעבונה)

 .ידמ ריהמ טלקה רשאכ

 -יתו לופיט םישרוד םהש תורמל ,הלאה םיישקה

 -גה תא לצנלמ ןתפאש שמתשממ וענמי אל ,ןוק

 .וז .רויא תנכותב המולגה תיטסטנפה תושימ

 םיירוטקו צאו יצבק אביל הלוכי חטאו גנות

 ירבעמ תרשפאמ איה .רטסרל םתוא רימהלו

 -יא .םידמימ ינשב םיגרודמ עבצ

 -ישב השענ הריחבה תוחול ןוגר

 846 8) ייךלשהו רורגיי תט

 -תה תא תומדל ןתינ . (תפסק

 תונמוא ירמוח לש תויזיפה תונוכ

 לש תופיקשה ומכ ,םייסאלק

 -פע לש סופסיחה וא סימ יעבצ

 -הל ןכומ התא סא .סחפ ןור

 לע תוטלתשהה יישק םע דדומת

 -כה רשועב םיזגהל הטונש הנכות

 ,ךתושרל הדימעמ איהש םיל

 -שב הנכותה איה תסא6 ות[

 .ךליב

 זז0!06| 2650
 ץסוחוסז (סז

 \(וחססוופ 2

 קוחשה ראותל הייואר וז רויא תנכות

 -וסמ תונמוא ירמוח לש הרופטמה .י'תינכפהמיי

 אל הנכותה .תינוציק תומלשל הב האבוה םייתר

 ריינ וא םימ יעבצ לש הארמה תא הקחמ קר

 יסאלק ןמא הב ךרדה תא הקחמ סג איה ,דב

 רויא תולועפ םא .םייתרוסמה םילכב שמתשמ

 -תת איה ,ליגרה סוידמב תמייוסמ ךרדב תישענ

 -אה םוידמב םג הרוצ התואב קוידב עצב

 .ינורטקל

 -מה חולמ תשרבמ רחוב התא תיסיטבה המרב

 ליחתמו תוריינה חולמ הרוטסקטו תושרב

 ,ןמש יעבצ םיללוכ ךתושר לש סילכה 13 .רייצל

 -יס טעו ןרופיצ טע ,םחפו תרפוע תונורפע ,ריג

 זתמו ןואירק יעבצו עבצ תונורפע ,ןומ

 ,ריוא סרזב עבצ תזתהל ןקתמ) תופת

 -ודמ םירבעמ תריציו תונומת שוטירל שמשמ

 -יסל ילנויצנוונקה רוקמה ןיב ןוימדה .(םיגר

 התא רשאכ .םיהדמ אוה ךסמה לע היצלומ

 לש סופסיחה תא האור התא ןורפעב רייאמ

 רשאכ .עבצ לש דיחא אל רוזיפב אטובמ ריינה

 תא תרזחשמ הנכותה סימ יעבצב שמתשמ התא

 ,תשרבמה ילושב עבצ תורבטצה לש טקפאה

 .םייתימא סימ יעבצב שומישל ינייפוא רבד

 לש ןיינע וניא קגותשז לש ינוציקה םזילאירה

 לש היצקאטניאה תא תבשחמ הנכותה .ךכב המ

 -יפס רשוכו סופסיח) ריינה גוס סע לוחכמה גוס

 לש ץחלהו תוריהמה ,ןוויכה ,עבצה גוס ,(הג

 תא הגיצמ איהש ינפל ,תורפיסה חול לע טעה

 ,6ח6%6 ץגוחושז-ל דוגינב .תילאוזיוה האצותה

 -מו ץחל ילדבהל ההובג תושיגר הניגפה הנכותה

 .הדבכל הלק עבצ תחנה ןיב תונידעב גרודמ רבע

 -'ס תגשהל םישורדה םייביסמה םיבושיחה

 -לנ ןורכז תושירדב םיאטבתמ תמלשומ היצלומ



 .תיסחי תיטיא הדובעו (טייבהגמ 6) תורכ

 עבצ לוחכמ תא םיריבעמ רשאכ ,לשמל

 קר הלחתהב םילבקמ ,תוריהמב סימה

 רחאל קרו לולסמה ךרואל תודדוב תודוקנ

 הנכותה המילשמ ,הדובע לש תוינש המכ

 .עבצנש חטשה יולימ תא

 דחא לכו ריינ יגוס 48 םע תקפוסמ הנכותה

 .םיטנאיראו ןיב הריחב רשפאמ םילכהמ

 - אגחאמא ) ןומיסה טע יגוס 4 ,לשמל

 וא דח הצק םיללוכ (סעה יפב יידרוליי

 לוכי התא .ייךלכולמיי הצק וליפאו חוטש

 רשוכ תא ,ריינה לש סופסיחה תא תונשל

 דע וידה לש תופיקשה תאו ולש הגיפסה

 םישמתשמ .הילוצרה האצותה תא לבקתש

 -תל סנכהל םילוכי רתוי םיינרמויו סיזעונ

 רשפאמה | אוטזןוספ5 - ייתוטישיי טירפ

 .םילכה לש רטמרפ לכ טעמכ תנכתל םהל

 הרגיושהמ תגרוח

 -הל תורשפאמה תוידוחי תויצקנופ שי גנתוטז-ל

 םירטמרפה .ןמאה לש םיישיא םינייפאמל עיג

 ףאב םינימז סניא 6תגצוסז-| םאקז6510ח, 6

 אלש ימל םהילאמ םינבומ םניאו תרחא הנכות

 -פה ,לשמל .רויאה לש יתונמואה דצב אצמתמ

 ילכל קינעמ םגש1ס8 חולב א!01זז א רטמר

 ינבצעהו ףוטחה עגמה תא אגא 00011 ארקנה

 .ןמאה לש תינייפואה עבצה תחנהו לוחכמה לש

 -תמ יזגסוג| 26518ה ?גותופז לש השלוחה תודוקנ

 תוחפ תולועפ עצבל םיסנמ רשאכ תולג

 ךותיח ,הנומתל ללמ תסנכה ומכ ,י'תויתונמואיי

 ,ךירצה ללמב טלחומ הכימת רסוח .הקבדהו

 ידכ היפרגילק טעב שמתשהל ,ונכרעש םיקדבמב

 עצבתהל לוכי םיעטק ךותיח .תויתוא יירייצייל

 -הל תרשפאמ אל וליפא הנכותהו םינבלמב קר

 .רתוי תוללכושמ תוירטמואיג תורוצ תוות

 לופכישה תיצקנופב שומישב ונאצמ ןורתפה תא

 ילכ תועצמאב .קגותשז לש הקזחה (61.0אזא0)

 ,עקר) ןחבמה יקלח לכ תא ונבכרה לופכיש

 הלא םילכ .תחא הנומתל (תוללצהו וגול ,האטל

 ןונגיסמ יפוסה רצומה לש הרמתה סירשפאמ םג

 הארמל סוליצ יומד הארממ לשמל ,ינשל דחא

 אוה לופכשה ילכש איה היעבה .ןמש תנומת לש

 תועצובמ תרחא הנכותבש תולועפ .הדובע ריתע

 -וד ,הנומתה לכ לע תילבולג הרוצב ,תיטמוטוא

 .ידמל תפילעמ תינטרפ הדובע ?גותשז-ב תושר

 תמשוימ (8108) שוטשיטה תיצקנופ לשמל

 שי התוא ,םימ תגופס תשרבמ ידי לע גותופז-ב

 .שטשטל םיצוהש הנומתהמ קלח לכ לע ריבעהל

 תכמות אל הנכותהש הדבועה ,המוד הרוצב
 םורגל הלוכי הנומת דוביע לש היצקנופ םושב

 יתימא עבצב תויחל

 -הל ךילע תופיקש גישהל ידכ ,לשמל .םיישקל

 רוחבל סוקמב .הייהדו לוליד לש בולישב שמתש

 עבצ רוחבל רומא התא בובריע ידי-לע םינווג

 -הו תוריהבה תא ןנווכל לוכ: התא .תואלבטמ

 ,חטשה לש הרוטסקטה תאו הנומתה לש דוגינ

 -בה ומכ ,םידחוימ םירטליפ הצור התא םא לבא

 תנכות לש תורישל קקזנ התא ,הללצהו הטל

 ךותב ןיקתהל לוכי התא התוא ,03ןו6ש

 .קגוחוסז לש ךירדמ-תת

 השיגה ירוחאמש תיטמתמה הירואיתל המודב

 המר ןיב תרשגמ וזה הנכותה סג ,י'תילטקרפייה

 -ופס לש ההובג המרל תינבומ הרקב לש ההובג

 -יש לש ,תידוחיה היגולונכטה .תישפוח תוינטנ

 -טו םילבוקמ תונמוא ירמוח לש תונוכתה רוזח

 הנכותה תא השוע ,תויסאלק הדובע תוקינכ

 ביחרהל םיצורה םינמוא רובע תילאידיאל תאזה

 -טל ךופהל ילבמ ,םילעופ םה וב םוידמה תא

 .םיבשחמ תקיפרג יאנכ

 /וסוח6תוסוו6ס / 16חרןכזס זס
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 -אר תוכז שי הקיטמתמ לש תיפרגה הנכותל

 רויא תונכות יריחמב ךרדה תצירפ לע םינוש

 ידי-לע סויה תמייואמ תאז תוכז .תויביס 24-ל

 םגו תורקי תוחפ םג ןהש רתוי תושדח תונכות

 תא לטבל ןיא ,תאז םע .תונוכתב רתוי תורישע

 ןיינעתהל ךירצ דחוימב ,ד6חוקתג זס לש הכרע

 הנומת ףוסיא לש בולישל קוקזש ימ הב

 ךילהתב ןושאר בלשכ (105 460 15108)

 וז קר ,הריקסב תונכותה תשולש ןיב .הריציה

 ירזבא ןווגממ תורישי הנומת תטילק תרשפאמ

 .ואדיוו יתרפסמו םייטפוא םיקרוס ללוכ ,טלק

 ,005 תביבסל תדעוימה הדיחיה הנכותה םג וז

 תמרופטלפל תקקזנו רתוי רהמ הצר איה ןכל

 <ירהל לכות .תורחאה יתשמ ,רתוי הלוז הרמוח

 064 ךסמו ןורכז 640% םע ,ןשי 47 לע התוא

 -יב לבקת השידח המרופטלפ לע

 תיתועמשמ הרוצב םיריהמ םיעוצ

 .\/ופ60א5 תונכותל סחיב

 ך6חוקזג זס לש תויצקנופל השיגה

 -פת 12 לש תרשרש ךרד איה

 -עה ילכ תרדגה םיללוכה ,םיטיר

 ,טסקט תונוכת ,ויד יגוס ,הדוב

 -לרע תודוקפו םיילרגטניא םיננסמ

 -ל'ב ןומט הנכותה לש חכה .הכ

 -בה תויצקנופה תא בלשל תלוכ

 ,לשמל .םיללכושמ םילכל תויסיס

 עבצה זתמ לש היפה תא

 רוחבל לוכ: התא (11598058)

 -וע זאו םינוש םיליפורפ 6 ךותמ

 היפה לדוגב הריחב ךתושרל תדמ

 -בל לוכי התא וא .עבצה תופיפצו

 -יכ תיצקנופ םע דחי תינבלמ הירטמואיגב רוח

 -מו (4דדשאא) םיירוזחמ םיטנמלאב חטש יוס

 ףוקש יוסיכ רוציל ךכו ,תינמז וב 454 ןנס

 חתטש לכ לע םשייל לוכי התא ותוא ,ספסופמ

 -הב ך6חוקג זס לש תושימגה םג .תחא הלועפב

 תונכותב הגירח איה תוירטמואיג תורוצ תנכ

 ןתינו תויסיסב תורוצל לבגומ אל התא .רויא

 -יש םילכ בוליש ידי-לע תובכרומ תורוצ רידגהל

 .סייטוטר

 וניא תויצקנופהמ קלח לש שומימהש קר לבח

 .רתו* תושידח תונכותב םיאצומ ונאש המרב

 -יג תורוצל תלבגומ טעה תרוצ תרדגה ,לשמל

 םע הכסמ רוציל רשפא יאו תויסיסב תוירטמוא

 -לעפ הכסמה רשאכ ,ןכ לע רתי .הנתשמ תופיקש

 -יש ללכמ תאצוי ((אסס) לוטיבה תיצקנופ ,הל

 -ונ אלא ,תונכית תואיגש ןניא הלא תויעב .שומ

 ךרד ,תלעופ ך6תקמג עס הב ךרדהמ תועב

 -נא .תויביס 8 לש םימודקה סימיב הללסנש

 עובק לדוגב םינפוג םה םיפסונ םימזינורכ

 -יפ לש הטושפ הנמשה לע ססובמה 200%א1-ו

 .תויביס תלפכה ידי-לע םילסק

 -יפ ך6חוקזג ?זס םייתריצי םישנאל הנכות רותב

 איה .תוריעצה תורחתמה יתש רחא הברהב הרג

 -מו חלל םישיגר תורפיס תוחולב תכמות אל

 לש םינידעה םיסנאוינה תונמאנב תומדל השקת

 אוה רתויב לכסתמה קלחה .לוחכמ תוכישמ

 םיטירפתה לכ תא ךסמהמ קלסל ךרוצה ילוא

 רוציק ןיאו רחאמ .רייאל ליחתמ התאש ינפל

 התא ,םיטירפתבש תויצקנופה לכל הדלקה ךרד

 ןיבל רויצה ןיב בושו ךולה ענ ךמצע תא אצומ

 -רפ תונשל ךירצ התאש םעפ לכב םיטירפתה

 .םירטמ

 לש וחפ6סא5 תסריג לע וישכע תדבוע הקיטמתמ

 בושחימה תביבס תא םג לצנתש הסריג ,הנכותה

 -יבב יטמרד רופיש גישהל תנמ לע ,תויביס 32-ב

 .תוילנויצקנופבו םיעוצ
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 גנורטסמרא ידו'ג .6

 ידי לע הז רויא העציב

 הנומתב לופיטו תקירס

 לש דויאה ילכ תרזעב
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 ל 122
 ונכ

3 

 תורוצלו םיעבצל עדומ התא רויצב ןנובתמ התאשכ

 עבצה תחנה לש תויוכיאל ישגרה רושימב ךא ,ובש

 דומעב תונומתב .עירכמ דיקפת שי לוחכמה ידי-לע

 תחא לכב תולבקתמה תויוכיא ןיב סיוושמ ונא הז

 .הריקסבש תונכותה שולשמ

 םימ יעבצ

 778004] 0580-ב
 גו ז

 רתולו הריחב תוחול העברא

 םירשפאמ םירטמרפ 14-מ

 4 -תה תא תונקיידב רזחשל
 \ -ימא םימ יעבצ לש תונוכ

 -יפ המכ תעבוק ייםיבוטר םיילושיי היצקנופה .םינוש ריינ יגוס לע םיית

 הב הדימה תא תנווכמ ט1666 היצקנופהו עבצה םתכ ילושב רבטצי טנמג

 -שנ הגיפסה ינוויכ .ףדה לע חנוה רבכש טנמגיפה תא שדחמ גפוס לוחכמה

 לש םירוזיא תרצוי לוחכמ ירבעמ לש הפיפחהו ריינה גוס ידי-לע םיטל

 .ללודמ עבצו שגדומ עבצ

 םימ עבצ

 0.-(1006( /31ח(-ב

 - תונוכת תא המדמ הנכותה

 6 ריינה לש הגיפסהו סופסיחה

 ,הרוטסקט תריחב ידי-לע

 הרוטסקט הרחבנ וז המגודב

 -עמ לש טקפאה תלבקל הנווכ המגודב עבצה לש תופיקשה .ןידע לוח לש

 היצקנופה ידי-לע ורצונ עבצה לש קמועה ייוניש .הז יבג לע הז לוחכמ ירב

 הרוצה ילכב ונכה ראתמה יווק תא .רוקמה חולב סטגפ אגאק

 .גקמ ילכה תרזעב אלומ חטשהו ממס 1 קמ

 םימ יעבצ
 6זוקז8 0-ב

 5 תופיקש לש טקפא לבקל ידכ

 |" 75 םע 145811 ןנסמב ונשמתשה
 ₪0 4 -מה יווק תא .20% לש ךרע

 -= -וגס סינוגילופמ ונכה ראת

 הניא ךד6חוקג זס ןכש ,םיר

 תורחתמה יתשל דוגינב .תישפוח דיב תורייוצמה תורוגס תורוצב תכמות

 םימ עבצ לש םיסנואינה תא תומדל החילצמ אל 'ד6חוקג ?זס* ,תורחאה

 .יתימא

 תרשה לש אלמ ןוסיחל , (גאז5ד|6, צואה

 רז
 תועצמאב סיסוריוה תפגמל רתויב בוטה ןורתפה

 ,(/6) ןורכיזב סיסוריו לש לורטינו הקידב :הנכות

 ,(/5) בשחמה ןורכיזל סיסוריו לש הרידח תעינמ

 סיצבקב סיסוריו תואמ לש טלחומ לוסיחו יוהיז

 ןויכרא יצבקבו 800ז ירוזיאב ,6%6-ו 60או

 .(ג66, חו, 2וק)

 סיצבק לש ירנג רוזחשו הקידב , ןומיס

 .דועו (6!6) הלעפהה תכרעמב סישיגר סירוזיאו

 0007 -6ת

 תוצרהו תוקתעה דגנ תירוקמ הנכת לע הנגה

 למ/7רמוח תועצמאב הנכותה תחטבא .תויקוח יתלב

 <(?  תונכתלו הביתכ / האירקל ןורכיז תללוכה

 ל וא תולעפה רפסמב תלבגומ הנגה .הנגהה גלפ

 .- לע הנגה .יאמצע ימינפ ןועש תועצמאב ןמזב

 הפוקש הנגה .הנפצהב סינותנ יצבק

 .ירוקמה שמתשמל

 רג
 תמאתומה הסריגב , /5[18054 סוריו-יטנא

 אספו () תוימוקמ תותשרל דחוימב

 הרקב תפסותב תועדוה סע ,הדובעה תונחתו

 תואצמיה רבדב תכרעמה לע חקפמה לש האלמ

 .תונחתב סיסוריו רידחהל ןויסנ וא סוריו

 ו
 תורדגה סע 26-ל תמלשומ החטבא תכרעמ

 (?₪ו/וו 055) תואשרה תעיבק ,םישמתשמ

 השיג תיינתה ,שמתשמו שמתשמ לכ רובע

 בקעמ ,עדימ תנפצה ,תרקובמ אמסיס תועצמאב

 ,תכרעמב תויקוח יתלב / תויקוח תולועפ רחא

 ינפב הנגה ,תואמסיס לוהינ ,סיסוריו ינפמ הנגה

 תומר 15, תדלקימ תליענו ךסמ תכשחה , 0

 .תותשרל האלמ הכימת ,תונוש הנפצה
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 תונחונ
 ב-0 :םייחל עבצ
 ויד תקרזהו קס05150זוכ1 עבצ תוטבדמ

 רלימקנוק ןירטק ,ןוטס דיווד
 4 ןוסולא לורקו 49



 לארש 64
 ירבל

3 

 -אה םייתנשב

 אצי | תונורח

 עבצב שומישה

 לש |החמוגהמ

\ 

- 
 םאתמ םע סויה רכמנ בשחמ לכ .ללכה תלחנל

 -או םינווג חווט גיצהל םילגוסמה ךסמו ואדיו

 -בצ תויפרג תונכות .הלועמ דע ריבס תונחב

 לש םיטקפסאה לכב לפטל תלוכי םע ,תוינוע

 -דל םיעבצ תדרפהב הלכו הקירסמ לחה ,עבצ

 םיחונ םיריחמב שמתשמ לכל םויכ תונימז ,סופ

 -ותב וליפא ילרגטניא ביכרמל ךפה עבצ .רתויב

 -הו סיינורטקלא תונוילג ומכ ,"תורופא"י תונכ

 תא רצועש ,ןורחאה סוסחמה .תונובשח תלהנ

 ,םיעבצ ללשב ךמסמ לכ ףיצהלמ םישמתשמה

 .עבצ תוספדמ לש תיסחי הובגה ריחמה אוה

 -הב תקחוש סיריחמ תדירי לש תכשמנה המגמה

 -פל בורקב םייופצ ונא .הזה םוסחמה תא הדמת

 המודב ,עבצה תוספדמ קושב שממ לש החיר

 טלפה ןקתהל רזיילה תוספדמ תא השעש לגל

 תרדגהב תויחמומה וב סויה קוחר אל .לבוקמה

 םינפוגה תרכהש ומכ ,יסיסב עדי היהת סינווג

 .רויילה תובקעב התיה (םיטנופ)

/ 

 -ושת ךשומ אוה ;םירורב סה עבצ לש תונורתיה

 ,היצמרופניא לש ףסונ דמימכ שמשמ ,בל תמ

 םיפפוח וא םימוד םיטנמלא ןיב הנחבא רשפאמ

 תוספדמ לש ריחמה .רשוע לש הריוא הרשמו

 -רה תשוחת תא ,הנורחאל דע ,קידצה עבצ

 -אה םייתנשב .עבצ תספדהל התוולנש תונתווא

 םיירפסוטרטס םיהבגמ ריחמה דרי תונורח

 אוה יכ יופצ סייתנש ךותו אדירג ההובג המרל

 .עצוממה הדובעה ןחלוש הבוגל עיגי

 :עבצ תוספדמ לש תוצובק יתש רקוס רמאמה

 .ויד תקרזה תוספדמו טפירקסטסופ תוספדמ

 םייח םיעבצב טלפ תרציימ הנושארה הצובקה

 םיריחמב ,תימוליצ תוכיאב םימעפל ,םיזעו

 .רלוד 12,000-ל 5,000 ןיבש

 3,500-ל 700 ןיב םיענ םיריחמה הינשה הצובקב

 -ומע סינווגב ךכ לכ רישע וניא טלפה לבא ,רלוד

 -מה הוועשה יעבצ לש רומיגה קרבבו םיק

 טפירקסטסופה תוספדמ .ןושארה גוסב םישמש

 תויגולונכט שולש לע תוססובמ ןלהל תורקסנה

 דצמתנ[41) סוחב הוועש תרבעה :תונוש עבצ

 -הו (5011פ זאא) קצומ-ויד ,(א הא ד אפ

 -כט .(סצמ 4//5081ד108) םינעבצ תארמ

 -מב ומכ) היפרגוטופורטקלא ,תיעיבר היגולונ

 ןיידע (רזייל תוספדמבו םיכמסמ םסוליצ תונוכ

 םג .שפנ לכל םיוושה םיריחמב הנימז הניא

 -מה יתש .הצופנ הניא טפירקסטסופ תומיאת

 םייחל עבצ תונתונ

 -דמ רשאכ ,הבורקה הנשב ורסוי ליינה תולבג

 ודרי תויפרגוטופורטקלא טפירקסטסופ תוספ

 תופחרמ ןה וילעמ רלודה 40,000 הבוגל תחתמ

 תויתואיצמ תויגולונכטב דקמתנ זא דע .םויכ

 םיביצקת ידי-לע ךמתנ וניאש שמתשמל רתוי

 .סילבגומ יתלב

 2 קר ,הריקסבש טפירקסטסופ תוספדמ 8 ןיבמ

 םה םיריחמה לכ) רלוד 10,000-מ רתוי תולוע

 ישיבוצימ תרצות ןהיתש ,(בייהרא ןוריחמ יפל

 לש תיסחי השדח היגולונכט תומשיימ ןהיתשו

 -טב תוספדמש ךכב בשחתהב .םינעבצ תארמה

 ףלא 20-מ הלעמל הנורחאל דע ולע וז היגולונכ

 -קט .ריבס וליפא הארנ ליינה ריחמה ,רלוד

 לש ריחמה תא איבהל וליפא החילצה סקינורט

 רלוד 10-ל תחתמ לא םינעבצ תארמה תספדמ

 - "םיכרועה תריחביי סרפב ךכ בגא תוכזלו

 טס.

 -ומ ונא ,קצומ ויד-תוספדמ ,הינשה היגולונכטב

 לש ץחגפפז 11[ קא1 ,דחא רצומ קר הנשה םיאצ

 -לא 10-ל תחתמ ריחמ סע אוה םג ,סקינורטקט

 -מה ראש .ייםיכרועה תריחביי סרפו רלוד םיפ

 תרבעה תיגולונכטט סיסב לע תולעופ תוספד

 סע ,ןלוכמ הרקי תוחפה איהש ,םותב הוועש

 .דבלב רלוד םיפלא 5-ב םיליחתמה םיריחמ

 םייגולונכט םיטבה

 איה םינעבצ תארמה ,תויגולונכטה שולש ןיבמ

 (50811א/4ד10א) הארמה .רתויב תיטוזקאה

 -יב ילזונ בלש אלל זגל קצוממ הזאפ רבעמ איה

 סינתונה םירמוחה סה - כצ5 - םינעבצ .םהנ

 -הה טרסב סיגפסומ םינעבצה .ועבצ תא וידל

 -ינב ךא ,הליגר תוכיס תספדמב ויד ומכ ,הספד

 תישענ הניא ריינל םתרבעה הליגר תספדמל דוג

 םומיחה .םומיח ידי-לע אלא ינכמ ץחל ידי-לע

 גפסהלו הספדהה טרסמ אירמהל םינעבצל םרוג

 תדוקנ רצוי וניא ועבטמ ךילהתה .ריינה ינפ לע

 ,שטשוטמ םתכ םא יכ ,םירורב תולובג םע עבצ

 םילסקיפה ורציש םימתכה םע בטיה גזמתמה

 -מה ,םינידע עבצ ירבעמ איה האצותה .וביבס

 הנומתב םיעבצה תופיצר תא םתוכרב םיריכז

 תוכיאב עגופ תודחה רסוח ,ינש דצמ .תיפרגוטופ

 םישרודה םייפרג םיטנמלאו טסקט תספדה לש

 .סיעבצ ןיב םירורב תולובגו סידח סיווק

 תיגולונכטב תושמתשמה תוספדמה שולש ןָיב

 לש תוספדמה יתש ,הריקסבש םינעבצ תארמה

 טפירקסטסופ תומיאת תוקפסמ ישיבוצימ

 קרו 0051508077 18שת 1) 1 ההמרב

 תומיאת תקפסמ סקינורטקט לש 4556 0

 הבורקה הנשב .16ש61 2 ,רתוי םדקתמה ןקתב

 לשמל ,וז היגולטכטב תופסונ תורחתמ הארנ

 לא םיריחמב הדיריו ,666 ד 5

 ירקחמ תרבח תכרעה יפל .רלוד 8,000-ל תחתמ

 -מב ודריי םינעבצ תארמה תוספדמ 818 קושה

 -קה םינשה שולשב רלוד 3,000-מ תוחפל ריח

 םינעבצה יטרסו דחוימה ריינה ריחמ סג .תובור

 דע םויכ דומעל רלוד 5 דע 3-מ ,תופיצרב ודרי

 היופצה ריחמה תדירי .הנש דועב רלוד 3 דע 2-ל

 -טל םינעבצ תארמה תוספדמ תא ךופהת

 -ורס תונומת רוזחיש ךרוצל תפדעומה היגולונכ

 לש ?חסוס 602 תכרעמ םע בולישב לשמל) תוק

 - .(קדוק

 שוגב עבצה ירמוח םיגופס קצומ-ויד תספדמב

 -שמ םהב) 684צ0א יעבצל המודה הוועש

 -הה שאר .(ריינ לע רויצל םידלי רקיעב םישמת

 ריינה לע תחונש ,שוגהמ ןטק רוריפ ךיתמ הספד

 -הל המוד רבדה .וב גפסנ אוהש רחאל השקתמו

 -יק ידי-לע תרצונש תושביתהה דבלמ .ויד תזת

 האצותה .לזונה תופדנתה ידי-לע אלו זתנה רור

 לכ לע םיאלמו םייח םיעבצב הספדה איה

 -מה תיברמ .םיפקשו ליגר ריינ ללוכ ,רמוח

 םיאקיפרג סה קצומ ויד תוספדמב םישמתש

 -ותה לש רשועלו קמועל םיקוקזה ,םייעוצקמ

 היופצה ריחמה תדירי ןכלו ,תינועבצה האצ

 -אה תויגולונכטב רשאמ רתוי הנותמ היהת

 3אסדהמת-ו סגד /קתספטסד5 .תויביטנרטל

 -לב הכ דע טלשנש ,הזה קושל סנכהל תודמוע

 םילוז םירצומ סע ,סקינורטקט ידי-לע תידע

 רכמי ,לשמל ,סטקדורפטאד לש 2ס1ו 78 .רתוי

 .דבלב רלוד יפלא 7-כב

 -ופה היגולונכטה איה םוחב הוועש תרבעה

 ךומנה ריחמה ללגב הבר הדימב ,רתויב תירלופ

 ףרג לע רתוי תמדקתמ התויהמ עבונה ,תיסחי

 -דה טרסב הגופס תינועבצה הוועשה .דומילה

 הספדהה שאר .רימנה םע עגמב אבה הספ

 תגפסנש ,הוועשה תכתהל דע טרסה תא םמחמ

 .דחוימ רמוחב הפוצמ אוה םימעפלש ,ריינ לע

 -דמ רשאכ םג םייחו םיזע םה םירצונה םיעבצה

 -בש תוספדמה עברא ןיבמ .םיפקש לע םיסיפ

 -אה 4 לדוג) 44 ריינ לדוגל ןה םייתש ,הריקס

 43 לדוגל םייתשו (סעה יפב וטראווק ,יאקירמ

 ןטקה לדוגב .(לופכ-וטראווק ,הקירמאב 8 לדוג)

 5-כ תולוע סקינורטקטו רדרב לש תוספדמה

 העיצמ לופכה לדוגב .תחא לכ רלוד םיפלא

 םיפלא 7 ריחמב 661328 םגד תא | 63160חוק

 .רלוד םיפלא 10-ב 303: םגד תא (0א/5-ו רלוד

 -וש תוביסמ ,תונימז ויה אל עבצ תוספדמ רפסמ

 םע בוהקב תאצל הרומא וקייס :הקידבל ,תונ

 4 ריחמב 6סוסזקסופ| 55 םגד ,השדח תספדמ

 תוספדמ תא גיצת 0א15 .דבלב רלוד םיפלא

 230-ו (רלוד םיפלא 5) 210 םימגדב 0010180

 65 ,2 המר טפירקסטסופ םע (רלוד םיפלא 8)

 1אתת, .תותשרל רושיק תלוכיו םינפוג

 00, סאפ, 65



 תודמוע ןלוכ ,ישיבוצימו אגס קתססט 5

 ,תושדח הוועש תרבעה תוספדמ סע הנשה תאצל

 .רתוי תולוזו טפירקסטסופ תומאות

 תוקיתו-תוידיתע תויגולונכט

 תונויסנב הנורחאל קר ולחהש תויגולונכטה יתש

 -מל ןה טפירקסטסופ עבצ תוספדמ קושל הרידח

 -הב רתויב תוקיתווה תויגולוכטה יתש השע

 ,היפרגוריז וא) היפרגוטופורטקלא :עבצ תספד

 ,םויכו אפתסא ידי-לע האצמוהש היגולונכטה

 תטלשנ ,םיירוקמה םיטנטפה ףקות גפש רחאל

 תסריגב וא) ויד תקרזהו (םיינפי םינרצי ידי-לע

 .(80881.ם 1₪1-תועוב תקרזה 608%

 תספדמה םע 8? שארב הכילומ ויד-תקרזהב

 טפירקסטסופ תיצפואל הכוזש ,קגותונטסו 0

 אוה ,טפירקסטסופ ללוכ ,תספדמה ריחמ .השדח

 בשחתהב יביטקרטא ריחמ - רלוד םיפלא 5-כ

 לע הספדה אוה רחא ןורתי .43 תספדמ וזש ךכב

 דחוימה ריינה ריחממ רירבש הלועש ,ליגר ריינ

 תאז תמועל .הוועש תרבעה תוספדמב שרדנש

 לע סייוורו םיאלמ םיעבצ רצוי וניא ילזונה וידה

 .םיפקש

 תווהמ ןיידע תויפרגוטופורטקלא עבצ תוספדמ

 ו6סוזסחוס5 (סז [חגקוח> תרבח .רקיו רידנ רצומ

 תוינועבצה סוליצה תונוכמל הספדה רקב תרכומ

 -מב סכתסמ בולישה .ןונקו סקוריז ,קדוק לש

 רפסמ .רלוד ףלא 90-ל 60 ןיב הריחמש תכרע

 -ייל תוספדמ לע הנשה וירכהל סיננוכתמ םינרצי

 ,רלוד םיפלא 10-מ תוחפ ןריחמש תוינועבצ רז

 4700 סגד .םויכ ןימז רצומ שי סקוריזל קר ךא

 בצק םע ,הריהמ י'תיתקלחמיי עבצ תספדמ אוה

 30-ו) הקדל םיינועבצ םידומע 7.5 לש הספדה

 רתויו 10 יפ הובג הז בצק .(ןבל-רוחשב םידומע

 הובג ריחמה םג ךא ,הריקסבש עבצה תוספדממ

 !בייהראב רלוד 43,665 :רתויו 10 יפ

 היצפוא סע תונימו תוינועבצה תוספדמה בור

 -סה םירעשל ףסונב ,טנרתא תוירושיקל

 המגמ .4קקו67ג1א-ו יליבקמ ,ירוט - םייטרדנט

 -מה ןיב יטמוטוא גותימב הכימת איה תכרובמ

 -תמ תרשל הלוכי תחא תספדמש ךכ ,םיקשמ

 וא םידחוימ םימאתמב ךרוצ אלל םינוש םיבש

 םינפוג ןוסכיאל םיחישק םיקסיד .ינדי גותימב

 -הכ וא ימינפ רובאכ ,תירלופופ היצפוא םה םג

 .ינוציח ןקת

 -מה קר .שיגר אשונ איה טפירקסטסופ תומיאת

 -מב תודייוצמ סקינהוטקטו 0א8 לש תוספד
 ראשה .אססּפמ לש ירוקמ טפירקסטסופ דבע
 דצ תורבח לש םירקב ידי-לע תומיאת תועיצמ
 תכמותה הדיחיה םג איה סקינורטקט .ישילש
 חנעפמ אוה טפירקסטסופ דבעמ .18%61 2-ב םויכ

 םייחל עבצ תונתונ

 -ופ יפרגה רואיתה תפש לש - אד םקקאךש8 -

 -מה תויפרגה תונכותה תיברמ .טפירקסטס

 רואיתל טפירקסטסופב תושמתשמ תויעוצק

 הקיפרגה רשאכ .סיפדהל תספדמה לעש טלפה

 -וע רשאכ דואמ החיכש העפות ,תבכרומ תישענ

 לכ ידיב ךכ לכ םיללכושמ םייפרג סילכ םידמ

 ךבתסהל לולע יפרגה רואיתה ,ןתפאש שמתשמ

 -ופ .ידבעמ .וחנעפל דבעמה תלוכיל רבעמ

 -פל תלוכיב הזמ הז םילדבנ םינוש טפירקסטס

 -יש ךכל הביסה תאזו םיבכרומ םיצבק חנע

 םהלש דבעמה יכ םישיגדמ םימייוסמ םינרצ

 תרצות רמולכ ,יייתימא טפירקסטסופי  אוה
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 לכה אל הז םיעוציב

 רשאכ ירקיעה ןוירטירקה סניא תוריהמ יעוציב

 -קה איה האצותה תוכיא .עבצ תספדמ םירחוב

 -עה תורחתמה תויגולונכטה ןיב .ןוילעה ןוירטיר

 רתויב הריהמה איה םוחב הוועש תרב

 -הו (דומעל תוקד שולש דע םייתש תוביבסב)

 דע שמח) רתויב תיטיאה איה םינעבצ תארמ

 הריהמ קצומ ויד תספדמ .(דומעל תוקד רשע

 .סינעבצ תארמה תספדממ טעמב ךא

 -כש בכרומ אשונ איה עבצ תקופת לש תוכיאה

 -שה ונחנא .ידועי יתדבעמ דויצ תשרוד ותקיד

 -כמ ,רטמוטופורטקפס ארקנה רישכמב ונשמת

 ףדהמ רזחומה רואה תמצוע תא דדומה ריש

 המרגאידה .םורטקפסה ינווגמ ןווג לכב ספדומה

 לכ לש םיעבצה חווט תא הארמה תידמימ-ודה

 תלגוסמ תספדמה הדימ וזיאב רמולכ) תספדמ

 טומג תארקנ (ןיעל הארנה ןווג לכ רצייל

 -לנה םיפרגב טומג לש המרגאידה . (0אוטד)

 יתשו םידוקדוק 6 םע  ,עלוצמכ תארנ םיוול

 -צה תמיכס עקר לע ספדומה ,וזכרמב תודוקנ

 ,6,6,8 תודוקנהמ תחא לכ .8]0 לש סיעב

 הטנגמו בוהצ ,ןאיצ) ,6,צ,א (לוחכ ,קורי ,םודא)

 או % ,(סצורפב הספדהה ויד יעבצ םה

 לש הספדהמ רצונה רוחשו רוחש ויד) (קז06059)-

 לע תספדומ (הז לע הז סצורפה יעבצ תשולש

 שקבנ רשאכ ,תספדמה קיפת ותוא ןווגה עקר

 התוא ידי-לע רדגומה עבצה תא סיפדהל הנממ

 .תוא

 סינווגה חווט תא הארמ תודוקנה ןיב חטשה

 לש בוליש ידי-לע קיפהל תספדמה הלוכי סתוא

 לכ לש טומגה ,םיפרגב םיאורש יפכ .דוסי יעבצ

 -ימל םיכוז םיעבצה לכו ידמל המוד תוספדמה

 איה ותשלוחש לוחכה עבצה דבלמ ,קפסמ שומ

 -מב םישמתשמ סהב וידה יגוסל תיטנרהניא

 רוחש) יתימא רוחש ןיב הפיפחה םסג .תוספד

 -מה תוספדמב רוחש ויד ידי-לע ספדומה

 ייסצורפיי רוחשל (םיעבצ 4 לעב טרסב תושמתש

 (הז יבג לע הז הטנגמו בוהצ ,ןאיצ לש הספדה)

 .תנייוצמ דע הבוט איה

 תוינועבצ ויד תקרזה תוסבדמ

 -ונב הנורחאה הנשב הכיפהמ ושע 6גאסא-ו אוק

 הנושארל .תוינועבצ ויד תקרזה תוספדמ אש

 עיגהל הלאה תוכילומה תוינרציה יתש וחילצה

 -ולח שמשל תולוכיה עבצ תויוכיאל ויד תקרזהב

 וא הוועש תרבעה לש תורקיה תויגולונכטל הפ

 ,קּגותש6ו א1300 סגד סע ,דחוימב 4ק .קצומ ויד

 -ועה תריחבייב התוא וכיזש םיגשיהל העיגה

 ."םיכר

 תוספדמב הנושארל ,אק הגישה א1300 סגד םע

 .עבצ תוכיאל 4גאדסאפ רושיא ,ויד תקרזה

 יעבצ לש הכילומה תינרציה איה ?גאזסאמ

 תשמשמ הלש םיעבצה תמאתה תכרעמו סופד

 סלועב סופד תוכיא תורוקיבו םיעבצ תרדגהל

 תיצפוא םע סויכ תעצומ 81300 תספדמה .ולוכ

 לש ריחמב ןורכזו טייבהגמ 6-ו טפירקסטסופ

 איה רמולכ ,43 תספדמ וז .רלוד םיפלא 5-כ

 -דמ .הז דצל הז ,ןיזגמ ידומע גוז סיפדהל הלוכי

 40 ןיב תולוע הז לדוגב הוועש תרבעה תוספ

 .רתוי זוחא 100-ל

 תוספדמב רתוי הכומנ ספדומ ףדל תולעה סג

 ריינב שומישמ עבונ רבוע רבדה .ויד תקרזה

 תוספדמב שרדנכ ,דחוימ לופיט רבוע וניאש ליגר

 -ושה האצוהב יזכרמה ביכרמה .הוועש תרבעה

 -יזנ תויעב עונמל ידכ .הספדהה שאר אוה תפט

 -יה םויכ םיבלשמ ,וידה לש תושבייתהו תול

 וידה תינסחמ םע הספדהה שאר תא םינרצ

 -ותה .ימעפ-דח שומישל תדעוימה תחא הדיחיל

 עיגמ אלמ עבצב ספדומ דומע ריחמש איה האצ

 סיפדהל רשפאש תורמל ,ןכ לע רתי .רלוד יצחכל

 -שת םא רתוי הבוט האצות לבקת ,ליגר ריינ לע

 .םינרציה ידי-לע עצומה דחוימה ריינב שמת

 קמוע עבצל קינעמ דחוימה ריינה לע יופיצה

 ריחמב ,ליגר ריינ לע תולבקתמ ןניאש תויחו

 .ףד לכל תלדגומ תולע

 םימתכו םיעוציב ,הנחבא

 וזל המוד הנחבא תוקפסמ ויד תקרזה תוספדמ

 -מב שטניאל תודוקנ 300 ,רזייל תוספדמ לש

 תוספדמב שטניאל תודוקנ 360 ,8> תוספד

 ךכל סרוג ילזונ וידב שומישה ,תאז םע .ןונק

 ףדה .ריינב וידה לש הגיפס לשב םגפת תודחהש

 וב תעגל אל יוצרו חל אוה ספדוה התע הזש

 תועבצא .הספדהה רחאל תוקד רפסמ ךשמב

 -תה ימתכל םורגל תולוכ: תוחל וא תובוטר

 .שדחמ ריינב גפסנו סמנ וידה רשאכ ,תוטשפ

 םיניטקמ ינמוש סיממ לע םיססובמה ויד יגוס

 שומישה םג .התוא םיענומ אל ךא ,היעבה תא

 .היעבה ידמימ תא םצמצל לוכי דחוימה ריינב

 -| -ובג ויד תקרזה תוספדמ לש הספדהה תוריהמ
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 .רתויו 6 יפ הוועש תרבעה תוספדממ רתוי הה

 עבצה תוכיאב תנייטצמה ,א1300 תספדמה

 -מב תמלשמ ,וידה תוקרזמ ןיב רתויב הבוטה

 תכרוא דומע תספדה .תוכיאה תרומת תוריה

 810- םגדב רשאמ ₪א< לש תספדמב לופכ ןמז

 לש האצותה ;יאדכ ריחמה לבא .ןונק לש 0

 1ופ לש דחוימה ריינה לע א1300-ב עבצ תספדה

 .המישנ תרצוע איה

 ,תרושקת תשר קשממל תויצפוא העיצמ םג ו

 -וא גותימו תיטמוטוא (םא1ט1 4110א) העמטה

 תודעוימ הלא תויצפוא .א1300 רובע יטמוט

 רוכזל בושח לבא ,םישמתשמ תבורמ הביבסל

 -הה תוריהמ .ייתיתקלחמיי תספדמ הניא וז יכ

 תעינמב תשרדנה תוריהזהו ידמ הכומנ הספד

 -תמ ןניא ירט ספדומ ףדב עגמ ללגב ייתוחירמיי

 אלש ימ .תינתחדק הדובע תביבסל תומיא

 -ופ .תומיאתלו לופכה ףדה לדוגל קוקז

 םגדב ושקובמ תא אוצמל לכוי טפירקסטס

 -יהמ םיעוציב לבקי אוה .אק לש 61 6

 .ריחמה עברמ תוחפ הלועש תספדמב רתוי סיר

 םג ;תבאוכ אל איה םג עבצה תוכיאב הרשפה

 "םיכרועה תריחבי סרפב הכז הז םגד

 .םסודסא5' 60105-

 70(]ו6ז 111 - 5

 איה רדרב לש סוחב הוועשה תרבעה תספדמ

 תוכיא תקפסמ איה תאז סעו קושבש תולוזהמ

 הרקיה 0א68 לש 30% סגדמ רתוי הבוט עבצ

 תאז תמועל אטבתמ ךומנה ריחמה .םיילפכ

 -דה תוריהמב

 ,הכומנ הספ

 ךכל הרושקה

 וב דבעמהש

 -שמ איה

 ךז] אוה תשמת

 לפונה 0

 -ממ ויעוציבב

 856 | ידבע

 סיצבושמה

 תוספדמב

 רדרב .תוריהמ

 תשמתשמ םסג

 םאות חנעפמב

 טפידקסטסופ

 אל) הלש

 ךא (אקספמ

 איה ינש דצמ

 -וסמ .הדיחיה

 תקפסמה הג

 תומיאת | םג

 -הה תפש םע

 .ק004 הספד

 תונורסחה

 םייחל עבצ תונתונ

 -ומנ תוריהמ סה ₪1-50025 םגד לש םיירקיעה

 -מה /זאססוא5 רביירדו .,דומעל תוקד 5 ,הכ

 -נה ריחמה .תוימומדא ףדוע ןוויכל םינווגב ףייז

 תונורסחל קיפסממ רתוי יוציפ תווהל ךירצ ךומ

 .ונינמש

 02316012 02010ז/18516ז 5
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 דע) לודג ףד לע עבצ תספדהל קוקז התא םא

 תיביסמה תספדמה (ספדומ חטש מייס 2

 וו

 0310010 13510'00101זי [טפ 5

 081001 01!00י/1810זי

 ריבס ריחמב ןורתפה תא ךל קפסת פמוקלק לש

 .'תיתיישעתיי תונימאו רתויב

 לש תוריהמ םע םיעבצ 4 עונמ אוה תספדמה בל
 ,ו960א8 אוה דבעמה .43 דומעל תוקד שולשכ
 .ןורכז טייבהגמ 10 םע ,לטניא לש ₪180 בבש
 ,תולודג תונומת תספדהל תינויחה ,ןורכז תבחרה
 חנעפמה .טייבהגמ 8-ל רלוד 1,500 ,הרקי איה
 .קוסמאזא תרצות אוה טפירקסטסופ םאות

 -עה תוספדמב תובוטה ןיב איה הספדהה תוכיא

 רוחש ,םיקלח םינווג ירבעמ סע ,הוועש תרב

 ןורתי .בוט עבצ קמועו םידח םיווק ,קייודמ

 לודג חטש לע הספדהה אוה םיאקיפרגל בושח

 -ושב ףיסוהל רשפאמה רבד ,יטרדנטס ףדמ רתוי

 הנומת תשילגו תורעה ,ךותיח ינמיס םייל

 .(01םםס)

 1105018151 0/3 חוסה 100101י קוי" 5

 15151 וכוהתוסמ(:ס!סוי כיוח[ 3005

 1/[ו050015ם1 כ:3חוסת6 (2010ז ו(

2005 

 ישיבוצימ הכדיש וז םינעבצ תארמה תספדמב

 -ופ רקב םע הלש תיסיסבה תספדמה תא

 גוויזה .0שזאד 8 תרצות ינוציח טפירקסטס

 -ונה ,םיילוש םידרטמ רפסמ דבלמ ,הפי הלע

 ,הלעפהל םילנפ ינש םע דובעל ךרוצהמ םיעב

 הספדהה תוריהמ .רקבל דחאו תספדמל דחא

 תוכיאה לבא ,דומעל תוקד 10-כ ,דואמ הכומנ

 קויד .תיפרגוטופ הספדהמ הלדבהל תנתינ אל

 -של ההז וניא סצורפ רוחשו סלשומ וניא עבצה

 וקל סינתינה םירבד הלא לבא ,יקנ רוח

 לש הדיחיה היעבה .הנכות ינוקיתו ןוויכ ידי-לע

 תספדמ העיצמ סקינורטקטש איה ישיבוצימ

 .רתו* לוז ריחמב רתוי הבוט טעמ

 [וו80015םו (61

 (763(201016ו | 5

 -ות עונמ לש יישלושמ" ךודיש הניה וז תספדמ

 חנעפמו ישיבוצימ לש רקב סע ,511אא0 תרצ

 .טזקז אמ 4550618765 לש טפירקסטסופ

 -ימ לש עונמהמ םיילפכ ריהמ וקניש לש עונמה

 תספדמב ןקתומה הזל ויעוציבב המודו ישיבוצ

 ססובמ רקבה .(דומעל תוקד 5-כ) סקינורטקט

 טייבהגמ 38 םע גאס 29050 ₪156 דבעמ לע



 [!ו(5טפ15ח] 0110-5446 5

 ןז5טפ!5הו 0110-5466 0010515

 -סב תשמתשמ תספדמהש איה היעבה .ןורכז

 תספדהלו עבצ תונומת תספדהל סינוש םיטר

 ימל דרטמ איה םיטרסה תפלחה .רוחשב טסקט

 -וח איה לבא ,תינמז-וב תורוצה יתשב דבועש

 םעפ לכב רקי םיעבצ העברא טרס תפלחה תכס

 ללכ ךרדב רמגנ רוחשה עבצה) רמגנ רוחשהש

 וב ברה שומישה ללגב םיעבצה ראשמ רתוי רהמ

 היעבהש הבוט תספדמ וז לכה ךסב .(םיטסקטל

 .סקינורטקט לש תורחתה איה הלש תירקיעה

 15 -010501ק+ 100 01006 051

 לודג ףד לע הספדה הנושארל איבמ שדחה םגדה

 תוספדמ לש הקיתוה החפשמל (מייס 30%49 דע)

 שמתשמ 30% םגד .0א185 לש הוועש תרבעה

 -ומ דבעמ לע ססובמה רקבבו ישיבוצימ עונמב

 ,דואמ הבוט הספדהה תוריהמ .68020 הלורוט

 -מו םיזע םיעבצה .לודג דומעל תוקד 2-מ תוחפ

 .הדח איה סיקד סיווקו טסקט תספדהו סיקירב

 רוחש ןיב לדבההו סלשומ וניא סינווגה קויד

 -ייוזמ אל ןיעל םג רוהב אוה יקנ רוחשל סצורפ

 ירוקמ 42085 אוה טפירקסטסופ חנעפמ .תנ

 .חק01, תפש לש היצלומא םג עצבל ןתינו

 -יב :ריחמה אוה תספדמה לש יהקיעה ןורסחה
 תספדמב גישהל ןתינ םימוד תויוכיאו םיעוצ
 םגדב וא ,רלוד 3,000-ב ךומנ ריחמב 6310000
 םגד) המצע 0או5 לש 6סוסזפסחקו 230 שדחה
 תודבעמב הקידבל ןימז היה אלש
 .(תואוושהה תא ונכרעש תעב 8

 םייחל עבצ תונתונ

 6א(ז001א 856 6

 850 1150, 1 356ז 1

 -דמ שולש לש ףתושמה וקה אוה ביהרמ טלפ

 סיסב לע תלעופ תחא לכ .סקינורטקט תוספ

 סיעבצה תא העיצמ 1!ק%6 :הנוש היגולונכט

 4,995 ריחמב הוועש תרבעה לש סיקירבמה

 -מה לש תיפרגוטופ תוכיא תקפסמ 1186 ;רלוד

 -שמ [זאו-ו רלוד 9,995 ריחמב םינעבצ תאר

 ידי-לע אצמייש ןורתפ ,קצומ וידב תשמת

 9,995 - ךומנ אל ריחמ תורמל ילאידיא םיבר

 -קט רקב ידי-לע תולעפומ תוספדמה לכ .רלוד

 גאוס 29000, 8156 דבעמ לע ססובמה ,סקינורט

 רפסממ הספדהל םיצבק לבקל תולוכי ןהו ,

 -מה רקסב תודיחיה םג ןה .ליבקמב תורוקמ

 םגד .2 המרב טפירקסטסופ תומיאת תוקפס

 תא עימטהל םג תולוכי [[ןקאו םגדו

 ו

 -וא הוועש תרבעה תספדמ איה קחגפטסז 6

 5302758 4694 עונמ לע תססובמה תינייפ

 יצחו הקדכ לש תוריהמו יעבצ-תלת טרס סע

 -הו הלעפה תולקב תנייטצמ תספדמה .דומעל

 .ריינה בחורל טרסה לש תיטמוטוא המאת

 -תמ העבראב סוקמב סיעבצ השולשב שומישה

 .רוחש תויהל רומאש עבצל סוח ןווגב אטב

 תורוצת) הראומ טקפא איה רתוי הרומח היעב

 תשר ןיב תוכבאתהמ האצותכ תורצונה תוילג

 ןיבל דחא עבצ לש תודוקנה

 לכה ךסב .(רחא עבצ לש תשרה

 אל תורטמל הבוט תספדמ וז

 .תוינתפאש

 -מה יתשמ תחא איה ,קתגפפז 6

 וכז רשא סקינורטקט לש תוספד

 ,יםיכרועה | תריחב"  ראותב

 האוושהב ,םסספפ 8

 רקיעב הל עיגמ ראותה .תיחכונה

 לש תיפרגוטופה תוכיאה לשב

 -מה לכ ןיב רתויב בוטה ,טלפה

 תספדהב וליפא .הריקסב תוספד

 -ייעב אשונ ,םיקד סיווקו טסקט

 ,םינעבצ תארמה תוספדמב ית

 .תובוט תואצותל עיגמ 154 סגד

 עונמב "תשמתשמ | תספדמה

 5-כ לש תוריהמב סיפדמה 5788 4

 -עב רמגנ וניא תוכיאה לש ריחמה .דומעל תוקד

 סיכרצנה םירמוחה סג .ההובגה השיכרה תול

 הברה םירקי סה (םינעבצ טרסו דחוימ ריינ)

 לבא .תורחא תויגולונכט לש םירמוחהמ רתוי

 -ויב ההובגה הספדהה תוכיאל קוקז התא םא

 .ריחמה תא הקידצמ האצותה ,רת

 רתויב םיבוטהמ טלפה תא תרציימ גז זו

 השוע איהו ,יהשלכ היגולונכטב גישהל ןתינש

 לכ וא ,טלאוט ריינ וליפא ,טושפ ריינ לע תאז

015 001050101 100 10061 051 

 סטופ 6סוסיפסיוק+ 100 068! 1

 אוה דוסה .סיפדב ןיזהל ןתינ ותוא רחא רמוח

 -כט סע תבלושמ קצומ וידב הספדה תיגולונכט

 תארקנה תידוח* הנחבא רופיש תיגולונ

 ןה הנחבאה רופיש לש תואצותה .תזאפקסזאד

 -הב ןיחבת אל יצחו רטמ לש קחרממו תונייוצמ
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 .סוליצ ןיבל תספדמה טלפ ןיב לדב

 -כט תא תמשיימה הריקסב הדיחיה תספדמה וז

 -וצב םירומש עבצה ירמוח .קצומה וידה תיגולונ

 הכתה ידי-לע תישענ הביתכו הוועש תונורפע תר

 -מב ומכ טעמכ ,ריינה לע ותזתהו עבצ בבש לש

 שבייתמו קבדנ וידהו רחאמ .ויד תקרזה תוספד

 ןיאו דחוימ ריינב ךרוצ ןיא ,תוררקתה ידי-לע

 .תוחל תועבצא עגממ האצותכ ייהחירמייל ששח

 סיפדב רמוח לכ לע סיפדהל הלוכי תספדמה

 -מל ונעגה םינחבמב .מייס 30.5%46 דע םלדוגש

 לודג ףדל תוקד יצחו שולשכ לש הספדה תוריה

 אטבתמ קצומ וידבו ליגר ריינב שומישה .(43)

 תוספדמ ומכ ךרעב ,תוכומנ שומיש תויולעב םג

 הספדה תוכיא לש בולישה .הוועש תרבעה

 -עו רמוח לכ לע הספדה ,לודג ףד לדוג ,תנייוצמ

 הריחבל 786 11קא| תא השוע תוכומנ תויול

 -רה ריחמ תא םלשל ןכומש ימ לש תפדעומה

 תא תוכזל ידכ ןייד הלא תונוכת .הובגה השיכ

 ,"םיכרועה | תריחבי * ראותב | תספדמה

 .םפוחספ'

 תוינועבצ ויד:-תקרזה תוטבדמ

 תוספדממ הברהב תולוז ויד תקרזה תוספדמ

 -מל ןתינ ךכל הביסה תא .ליעל ורקסנש עבצה

 -ופ .תומיאתבו תיסיסבה היגולונכטב אוצ

 סע קפוסמ גץ לש א1300 גד קר .טפירקסטס

 1,500 הפיסומה היצפוא ,טפירקסטסופ חנעפמ

 תקרזה תספדמ ,ךכ סג ךא .יסיסבה ריחמל רלוד

 תוחפ 30%-כ הלוע (43) םידמימה תבחר וידה

 קוקז ךניא סא .תומוד הוועש תרבעה תוספדממ

 -זה ,טפירקסטסופ חנעפמלו םילודגה םידמימל

 ךל ןתתש הדיחיה היגולונכטה איה ויד תקר

 ףלאמ רתוי טעמ לש ריחמב יעבט (טעמכ) עבצ

 .רלוד

 63תסת 6 ,16% [זוח(סח 0

 הספדהל רתויב לוזה ןורתפה איה ןונק תספדמ

 והיחמש ,יסיסבה םגדה .(43) בחר ריינ לע

 -כז תפסוה אלל תאז השוע ,בייהראב רלוד 5

 -הל סנמוא ןתינ .תורחא תוהקי תויצפוא וא ןור

 רסוחב הקול האצותה ךא טושפ ריינ לע סיפד

 ריינה לע םיגשומה סינווג לש קמועהו קרבה

 טסקטו הנומת לש בולישה .ןונק לש דחוימה

 שומיש ידי-לע וז תספדמב בוט עוציבל הכוז

 רוחש ויד ללוכ ,תינמז-וב ויד יעבצ העבראב

 וזמ תוחפ הבוט תיעבצה האצותה .םיווקו ללמל

 תורמל ,אק לש 1300 תספדמב תלבקתמה

 קרש ךכב אטבתמה רבד ,דחוימ ריינב שומישה

 תמועל .עבצ תומיאתל ןוטנפ רושיאל התכו זק

 -שמ איה ,רתוי הריהמ ןונק לש תספדמה ,תאז

 תפלחה סוקמב) תולוז ויד תוינסחמב תשמת

 הריחמ רקיעהו (רמגנ וידהש םעפ לכב רקי שאר

 .ןזק לש ריחמה תיצחמכל קר עיגמ

 םייחל עבצ תונתונ

 תונוכת תאוושה :ויד תקרזה תקינכטב תוטבדלמ
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 ד6ויסהוא חזי

 ד6א+יסחוא חהפסיי 1! א[

6 ,5000 )064816 117 

 גו( 0

 -ולש ןיב הריחב ךל תקפסמ (1צש) דרקפ טלויה

 ,תוינועבצ ויד תקרזה תוספדמ לש םימגד הש

 -סב ייסיכרועה תריחביי ראותל וכז ןהמ םייתש

 779 ריחמב סלוכמ לוזה ,5006 םגד .וז הריק

 םייארקא עבצ ימושיל דעוימ ,בייהראב רלוד

 -פל םיקוקז "םידבכיי םייפרג םישמתשמ .דבלב

 םיפסונ רלוד 300-כ תרומתש ,5506 םגדל תוח

 ,לוזה סגדב תוחותפ וראשנש תויעבה תא רתופ

 הבוטה וידה תקרזה תספדמ אוה א1300 םגד

 לגוסמה דיחיהו טלפה תוכיא תניחבמ רתויב

 לכב הוועש תרבעה תוספדמ סע דדומתהל

 .סושי

 ווק 0656061 5006, !1ק בוח106+ א1 300 זול 00

 םייחל עבצ תונתונ

 68616 תספדמה

 חותיפ איה 6

 ,5000 | םגד לש

 -יהמ 44 .תספדמ

 40) | ידמל הר

 (יפרג ףדל תוינש

 -דה | תרשפאמה

 ךלנ לע הספ

 יכ םא ,טושפ

 םיקומע םינווגה

 ריינה לע רתוי

 .4ןק לש דחוימה

 ,רוחש ויד תספדה

 ףידע ,תאז תמועל

 לע ססובמ וידה ןכש ,גפוס ריינ לע השעתש

 -תה יא .תולקב שבייתמ וניאש ינמוש רמוח

 האצות תלבק לע השקמ וידה יגוס ןיב תמיא

 רוחש ללמ סע קומע עבצ תבלשמה ,תמלשומ

 .יתימא

 דעוימ אס לש ריכבה סגדה ,?גוחטסו 0

 עבצ תוכיא ,לודג ףד לדוג .הקיפרג ינעוצקמל

 -מב רוביח ,קגאדסאפ תרבח רושיאל התכזש

 -ופ חנעפמל היצפוא ,םישמתשמ רפסמל ליבק

 תפשב תינבומ הכימתו 2 המר טפירקסטס

 -תל םייפרג סינייוותב תשמשמה הפש) 2

 הקיפרגו םיטוטרש לש הספדהה תוארוה רוא

 טעמכ יליטסרוו ילכל התוא סישוע (תירוטקו

 .הדובע תביבס לכב

 לכל םידרפנ הספדה ישאר הליעפמ תספדמה

 וב םתוא הליעפמו סופדה יעבצ תעבראמ דחא

 תינועבצה האצותה .דחוימ ₪7 ריינ לע ,תינמז

 תקרזהב הלבקתהש הדבועב בשחתהב המיהדמ

 -דמ לש תוכיאל העיגמ רוחש תספדה םסגו .ויד

 סדקומ סומיח אוה ₪4? לש דוסה .רזייל תוספ

 תא רפשמ סומיחה .וידה תקרזה ינפל ריינה לש

 -ויב שמתשהל ןתינ ךכו ריינה לש הגיפסב תלוכי

 סירישעו םיקומע םיעבצ לבקל ידכ ,ויד רת

 -יחה לש ריחמה .י'תוחירמיימ ששח אלל ,רתוי

 ,הכומנה הספדהה תוריהמ אוה םדקומה סומ

 הנתמהה ,יתוכיא טלפל קוקז התא סא לבא

 .עגר לכ הווש

 -וא הכימת דבלמ

 -ופב = תילנויצפ

 -יימ .,טפירקסטס

 םגדב ₪ תמש

 תפש תא 0

 -תה | תוספדמה

 70[. הלש השד

 עבצ .תבחרה 6

 הפשל

 תרכומה 201 5

 .רזייל .תוספדממ

 רוביחה

 רפסמל ליבקמב

 סבהפה םמ016 161 קקוח פט 120. בהמה 0010 01 יוחס

 ,(6םאדחסאו65) יליבקמ רעש ללוכ ,תורוקמ

 תותשרל רושיקו .4קְק1פדג\/85-422 ירוט רעש

 ןיב גותימה .!6וסוסט  קשממ יסיטרכ ידי-לע

 רבעמה השענש יפכ ,תיטמוטוא השענ םירעשה

 .ק6], 5-ל טפירקסטסופמ

 תויטיא סה תספדמה לש םידיחיה תונורסחה

 שמתשמ אל הז םגד) תוחלל טלפה תושיגרו

 -לל םישיגר הכ סניאש םיינמושה וידה יגוסב

 תקרזה תספדמ וז תוניחבה ראש לכמ .(תוח

 -ותב התוא וניכיז ןכל קושב רתויב הבוטה וידה

 .תסזדסא5' 60105 ,ייסיכרועה תריחביי רא

 יעבצ 4 וא 3 לע תססובמ ייסצורפ" תספדה

 ריינהמ רזחומה רואל םיננסמכ םילעופה ויד

 ,(לוחכ) ןאיצ :םה םייסיסבה םיעבצה .ןבלה

 .בוהצו (לגלגס סודא) הטנגמ

 -וי תונוש תויופיפצב הז יבג לע הז םתספדה

 -וסמ ןיעהש םינווגה םורטקפס לכ תא תרצ

 -וימב ,קמועו תוהכ ףיסוהל ידכ .ןחבאל תלג

 ,יעיבר עבצ םיסיפדמ ,םירוחש סיחטשל דח

 .רוחש



 801 םינותנ ידסמ

 :801. םינותנ ידסמ

 הבר המצועל הובג ר'חמ
 ןוסרדנא ןור

 51אש6זשאמכ 0שמתע ) 508  תינבומה תותליאשה תפש

 .םינותנ ידסמל תילסרבינואה הפשל הגרדהב תכפוה ( 5

 תבייחמ תרש/חוקל תרוצתב םייסחי םינותנ ידסמל רבעמ לש המגמה

 .הדיחיה הביטנרטלאה אוה 501-ו תילסרבינוא הפשב שומישה תא

 ןיידע ףופא 801 חונימה ,םיישיא םיבשחמב םישמתשמה תיברמל

 השעמל .עיתרמה םייזכרמה םיבשחמה סלועמ בואשה גשומ ,ןירותסימ

 שומימה ,תאז םע .הבטימב תיטנגלא תוטשפ תמלגמה הפשב רבודמ

 תויחמומ שרוד תרש/חוקל תרוצתב םינותנ דסמ תכרעמ לש

 לככ םישק ,501. םינותנ ידסמ .אילפהל בכרומ ךילהב היצזימיטפואו

 הבושתה סה ,השיכרב םהש יפכ םירקיו הקוזחתבו הנקתהב ויהיש

 התאש דסמה םא .עדימ תחטבאלו םינותנ תונימאל תיביטמיטלואה

 ססובמ ותושעל ךילע - ןיטולחל חטבומו דימת ןימז תויהל בייח הנוב
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 [=ו0/50יעסזי
 היסט

 םיבשחממ 26-ה סלועל ורגיה 501. ידס

 ,שא[א-ו םיבשחמינימה םלוע ךרד ,םייזכרמ

 1א6\/ג6, 05/2, תוביבסל םינימז םה םויכו

 ,םה ₪05 תביבסל םידסמה .שאזא-ו 5

 תולק תומישמל סידעוימ ,ןועימה תולבגמ עבטמ

 םה טאזא תביבסל םידסמה .ףקיה תונטקו

 דקוממה ישאר רמאמל יוארה ,םיידי-בחר סוחת

 תביבסל 501. ידסמב ןודנ הז רמאמב .םהב קר

 -צמ תאזה הרדגהה .א6ו\/ג6 תביבסלו 2

 -בה תורבחה לש םירצומל הריקסה תא תמצמ

 :תוא

 אס וש רכב ,8א | ,סטקז\

 .5+8455-ו 001.5 108050,

 םג יתועמשמ) יתועמשמה לדבהל בל םישל שי

 תרוצת ןיבל תרש/חוקל תרוצת ןיב (!ריחמב

 תרשה הנושארה הרוטקטיכראב .םיצבק תרש

 יפ לע ןוימהו םינותנה דסמב שופיחה תא עצבמ

 -של הבושתכ ,תשרב חלוש תרשה .התליאשה

 -לס רחאל םייטנוולרה םיצבקה תא קר ,התליא

 תוקלה לע םיצבק תרש תרוטקטיכראב .ןונ

 סינותנה תא תוצמלו םייפיצפס םיצבק שקבל

 שפיט סיצבק קפס אוה תרשה :ומצע תוחוכב

 -בק לש הדבכ הרובעתב תסמעומ תשרהו ידמל

 -ועפ עצבי תרשה יכ השירדה .םיננוסמ אל םיצ

 -י) תיבושיח המצוע תבייחמ שופיחו ןוימ תול

 ,זכורמ לוהינ החיטבמ איה ךא ,תרשה לש תרכ

 -בה ,801. ידסמ .םינותנה דסמ לש ןימאו ליעי

 דחוימב םימיאתמ ,תרש/חוקל תרוצתב סייונ

 לע ךמסנ ןוגריאהש הלאכ ,םייטירק םימושייל

 םייוסמ קפסב הריחבה ןכלו ,תידימתה סתונימז

 -ועמ וז הריחבב .רתויב הבושח הטלחה הווהמ

 תסיפתו תונימא ,הכימת לש םילוקיש םיבר

 .םייסיסב םיינכט םילוקישמ תוחפ אל ,םלוע

 הנובתה ךרד

 -מה ךירצ ךכ ,רתוי ןובנ םינותנה דסמש לככ

 -תה איה תרשה לש ותנובת .תוחפ גואדל שמתש

 -בק תרשל סינותנ דסמ תרש ןיב הלידבמה הנוכ

2 

 תרוצתל תרש/חוקל תרוצת ןיב לדבהה

 .תרשהמ תשרדנה הנוגתב איה תרש/ץגוק

 יפיצפס עדימ שקבמ חוקלה ןושארה הרקמב

 דסמ תא קורסל המישמה תלטומ תרשה לעו

 רדשלו שרדנה עדימה תא ץלחל ,םינותנה

 הרקמב .וטנ םייטנוולרה םינותנה תא הבוגתכ

 ןוימל ,ימלוג ץבוק קפסל תרשה רומא ינשה

 תשרה תרוגעת חפנ .חוקלה יע ןוניסלו

 םינותנ ריזחמה חה יבוע י*ע שחמומ

 תרוצתב םילעופ 501. יתרש .חוקלל תרשהמ

 ריבחת קפסל הננכות 501 הפשהו תרש/חוקל

 .תותליאשל ילמיטפוא
 יס

 111|לארש
 םימ

3 
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 לארש 2
 יוני

'3 

 -ועה דציי אוה תרשה ,501. ידסמ לש הגעב .םיצ

 "תיזחה דציי אוה חוקלהו (846א-מאש) ייףר

 סיוושמו םינד ונא הז רמאמב .(=60אד-םאס)

 -אל "ףרועיי שמשל םידעוימה םירצומה תא

 -ומב ןודנ דרפנ רמאמב .תרש/חוקל תרוטקטיכר

 תעצובמ םתועצמאב סילכה ,ייתיזחה דציי ירצ

 2 .801. לש תינבומה התליאשה

 -לרה הרוצתה ,תרושקתה חפנ תנטקה דבלמ

 הרקב תרשפאמ תרש/חוקל לדומה לש תיזוכ

 -פא וניאש טורטורפב ,םסינותנ תושיגנ לע האלמ

 סינותנה תונימא סג .םיצבקה תרש לדומב ירש

 יאשר תרשה קר רשאכ תרפושמ הנגהל הכוז

 .סתוא תונשל

 -מכ תורדגומ א6/ג₪ ןהו 05/22 ןהש תורמל

 ורצונ .05/2-ל םידסמה לכ ,תויביס 32 תוכרע

 .תויביס 16 תואסריג ןהש ,1.א תואסריג רובע

 תויביס 32 תונכות סה א6ו\/ג6-ל 501. ידסמ

 סיננכותמ זאסו\/ג6 תביבסל םידסמה .תויתימא

 ךפוהש רבד ,א:א  ,ייתשר ינעטנ םילודומייכ

 אלל ,הלעפהה תכרעממ ילרגטניא קלחל סתוא

 השוע וז הרוצת .הרמוחל סושייה ןיב הציצח

 ריחמה ךא ,05/2 ידסממ רתוי םיריהמל סתוא

 -ולע דיחי א1/או לש הליפנ :תולקתל תושיגר אוה

 ,05/2 תחת .תכרעמה לכ לש הליפנל רורגל הל

 -יב תבכש תקפסמ הלעפהה תכרעמ ,תאז תמועל

 ,תילאוטריו ייהעובייב לעופ םושיי לכש ךכ ,דוד

 .םירחא םימושיי לש העורפ תוגהנתהמ ןגומ

 ידסמ לש רתוי ההובגה תוריהמל תפסונ הביס

 -הה תכרעמש איה אסו\\ג6 תביבסל סינותנ

 תיביטרפואוק הניא תאזה הלעפ

 -הת לכ אטוואג6 תחת רמולכ ,(קאתמאוץדז/פ)

 -פה אלל ךשמנ הבושת - שופיח - התליאש ךיל

 ,\צוחל תונעטנ תושדח תותליאש .ומויס דע הער

 תמועל 05/2 .ןרותל תונלבסב תוניתממ ןה םש

 תרשל הסנמה ,תיביטרפואוק תכרעמ איה תאז

 הרקת תריגא ךות ,תוחוקלה לכ תא ליבקמב

 הבוגתה ינמז לש הטאהו הבר (סצםתומאס)

 0852  תביבס ןיב הריחבה .םיעצוממה

 -יב ןיב הריחב תובר םיתיעל איה א6ו\אגס-ל

 .תונימאל סיעוצ

 הפשה תחבשה

 -וב תודוקפב .תיתיצמתו תידועי הפש איה

 היהש המ תא עצבל ךל תרשפאמ איה תודד

 וז הנוכת .אפּגא תפשב תורוש תורשע שרוד

 -סב תפדעומה הריחבל 502 תא השוע הדבל

 -אה לככ ןיטקהל םיסנמ ונא הב ,תותשר תביב

 םג המיאתמ 501. לבא .הרובעתה תא רשפ

 הפשה - םייסחי םידסממ עדימ יוצימל דחוימב

 -מב החתופ איהו ,וז המישמל דחוימב הננכות

 .םייסחי םידסמ לש הסיפתה חותיפל ליבק

 ,ךל שורדה עדימה תא דסמהמ שקבמ התא

 5801  םינותנ ידסמ

 תא עצבמ דסמה הב ךרדהו ,ןבומכ 501. תפשב

 רבדה .חוקלה אל ,תרשה לש היעב איה הלטמה

 דסמ תרוצתב סייוניש ינפמ שמתשמה לע ןנוגמ

 ידי-לע תובורק סיתיעל םיעצובמה ,םינותנה

 -מה לש המיאתמ הכרדה אלל דסמה להנמ

 .םישמתש

 ,1986 תנשמ גא51 ןקתב הדסומ 501 תפש

 -יאת תומר יתש רידגמ ןקתה .1989-ב ןכדועש

 ןכ ומכ .2 תרפושמ המרו 1 תיסיסב המר :תומ

 תועמא תחבשה חפסנ ןקתה | רידגמ

 סיקפסה .(ןאדפאסאהדצ את אסםאוםאד)

 תויטרפ תוחבשה םג קפסל הנורחאל ולחה

 :501-ל

 עוציב תרקב ,קדה יעוריא ,םירומש םיכילהת

 תואלולו (88גאסאנאס) ףועיס | ידי-לע

 ד84א5467) םייטרפ סםיטקלאיד ,(/0075)

 ת1/ וא סייביסו טפוסורקימ ידי-לע קפוסמה

 .דועו (לקרוא ידי-לע קפוסמה 1

 (9דסממכ 2ק₪06800885) םירומש םיכילהת

 -ומש םהו היצליפמוק ורבעש 501. תודוקפ םה

 עצבמ חוקלה .תרשב ,ידיימ עוציבל םינכומ ,םיר

 > :הרצרצק תחא הדוקפ ידי-לע רומש ךילהת

 .םאמ0זמ< ךילהתה םש

 -מב ,םילימ יתש קר הריבעמ תשרה וז הרוצב

 -וממ הרודצורפ תוביכרמה םילימה תואמ םוק

 אלל ,ידמ הדוקפה תא עצבל לוכי תרשהו ,תעצ

 דעיה ןה תוחיכש תותליאש .היצליפמוקב ךרוצ

 .סירומש םיכילהת לש ירקיעה

 -ומש םיכילהת םה (78100585) קדהה יעוריא

 -יא םירוק רשאכ תיטמוטוא םיעצובמה םיר

 תויהל לוכי קדהה עוריא ,לשמל .םירדגומ סיעור

 -ובי וב רושקה ךילהתהו תמייוסמ 501. תדוקפ

 .העיפומ הדוקפהש סעפ לכב תיטמוטוא עצ

 תיתוסחי תונימא

 תודרפנ תואלבטמ םייונב םייסחי םינותנ ידסמ

 -ותנ דסמ ,לשמל .ףתושמ עדימ ךרד תורשוקמה

 -טו תוחוקל תלבט ליכהל לוכי טושפ יקסיע םינ

 -יז רפסמ ידי-לע וזל וז תורושקה ,תונמזה תלב

 תולוכיו רחאמ .ןהיתשב עיפומה ,חוקל יוה

 ןיב רשקה ,חוקל ותואל תובר תונמזה תויהל

 -לה תלבט .ייםיברל דחאיי גוסמ אוה תואלבטה

 איה תונמזהה תלבטו ייבאיה איה תוחוק

 הקיחמ אלל חוקל לש םש סיקחומ סא .יידליייה

 םע םיראשנ ונא ,ויתונמזה לש ליבקמב

 "תיתוסחי תונימא" .י'םימותייי

 ,תוטשפב ,איה (תפתמתמאהד 1 אדא תח'צ)

 .הלבט ףאב סותי ףא ריאשהל אלש השירדה

 -הל הלוכי המושר ןהב םיכרד שולש תומייק

 -וש המושרהש וא ,הקחמנ באה תמושר :םתיית

 ונהצייש וא ,דבא יתוסחיה רשקהש ךכ התנ

 לידסמ | .בא תמושר אלל ,רזממ-דלי תמושר

 -דב יכ םא ,תיתוסחי תונימא םישמממ 501-ה

 ,"תיתזרכהייה ךרדה .תונוש םיכר

 תוצלמה רחא תבקועש (כת61גאדז\םמ 8

 18% ידסמבו ,א6וו/ג6 501-ב תמשוימו א 1

 -טב םירומשה תוחתפמ לע תססובמ ,סוְקו-ו

 תוחתפמ תוללוכ באה תואלבט .ןמצע תואלב

 -שה םיינשמ תוחתפממ םיבכרומה ,םיישאר

 םירשפאמ תוחתפמה .םידליה תואלבטב םירומ

 -מו םייתחפשמה םירשקה לכ רחא בקעמ

 לכ םע דחי קחמית באה תומושר יכ םיחיטב

 .םיאצאצה תומושר

 .תיכילהת תיתוסחי תונימא איה הינשה הטישה

 -יה יקוח תפיכא םיעצבמה םירומש םיכילהת

 עוריא ידי-לע) יטמוטוא ןפואב סילעפומ תוסח

 ןוכדיע תדוקפ העיפומש םעפ לכב (קדה

 הרדחה וא (כמ1םדפמ) הקיחמ ,(טקפ4אךפ)

 ידי-לע תמשוימה ,תיכילהתה הטישה .(1א5ד)

 ,86ח6ז 502 לש סיבייסו טפוסורקימ תוסריג

 ךא גאפ1 לש ילאידיאה לדומל תמאות הניא

 תחטבא :תירקיעה הנוכתה תא תקפסמ איה

 הניאו תרשה ידי-לע תיטמוטוא תישענ תונימאה

 לש תונכותה .שמתשמה השועש המב היולת

 תטיש ףאב תוכמות אל לקרוא לשו סרגניא

 .תיתוסחי תונימא

 לופיט לש היצזימיטמוא
 תותליאשב

 לכש חיטבהל איה היצזימיטפוא לש הרטמה

 הז ךרוצל .רתויב רצקה ןמזב הנעית התליאש

 -ובמ היצוימיטפוא :תויגטרטסא יתש םימשיימ

 היצזימיטפואו (5צאדמא 8455כ) ריבחת תסס

 -רה הטישה . (6051 8455פ) תולע תססובמ

 הרוצל 501.-ב יכ הדבועה לע תססובמ הנושא

 לע תערכמ העפשה התליאשה תא גיצמ התא הב

 -וא םג הל סיארוק) וז הטישב .עוציבה תוריהמ

 םיקוח לש הרדיס (םיקוח תססובמ היצזימיטפ

 דציכ שארמ תעדל תנכתמל תרשפאמ םייריבחת

 לע וז הטישב .תרשה ידי-לע עצובת הדוקפ לכ

 עדי ךמס לע היצזימיטפואה תא עצבל תנכתמה

 לש תלוכיבו ונורשכב היולת האצותה .ןויסנו

 .סושילה תותיפל שמתשמ אוה סהב רזעה ילכ

 ונחנא תולע תססובמ היצזימיטפואה תטישב

 - םינותנה דסמ לע םייטסיטטס םינותנ םיפסוא

 סינותנה גוס ,תורושה רפסמ ,תואלבטה רפסמ

 הדומע לכל םיסכדניא לש תונימז ,הרוש לכב

 לע הלא םינותנב שמתשמ דבעמהו - המודכו

 -שב לופיטל רתויב הליעיה ךרדה תא ןנכתל תנמ

 תא קרוסל ףידע יכ אצומ דבעמה םא .התליא

 שופיחה יזא ,סכדניאב שמתשהל אלו הלבטה

 הרוצב החסונ התליאשה םא םג וז הרוצב השע*

 :וילאמ ןבומ אוה הטישה לש ןורתיה .תרחא

 -המ רבוע היצזימיטפואה עוציב לע תוירחאה

 ךרדבש ,תרשל (ויד ןמוימ אל ילואש) שמתשמ



 וז הטישב היעבה .םיחמומ ידי-לע קזחותמ ללכ

 ךוראל הלולע ילמיטפוא ןורתיפ תאיצמש איה

 .ךילהתל יכרע-דח ןורתפ םייק ללכב סא ,בר ןמז

 רחא שופיחה :תולעה ביכרמ הלועפל סנכנ ןאכ

 המרל ונעגהש ירחא קספומ ילמיטפוא ןורתיפ

 ריחמל הווש אל עוציבה רופישב תלעותה הב

 ןורתיפה רחא שופיחה תכראהב םימלשמ ונאש

 -ובמ היצזימיטפוא לע הפידע וז השיג .םלשומה

 לש 501 56ת6ז-ב תמשוימ איהו ריבחת תסס

 .טפוסורקימו סיבייס

 םינותנ תנגה

 -הל םיעצמא רפסמ םיללוכ 501, םינותנ ידסמ

 .תויבקע לש היפכ ידי-לע םינותנ תונימא תחטב

 -יש עצבל תרשהמ תושירד ןה ייתויצקאסנרט"

 -וה היצקאסנרט רשאכ .דסמה לש ןכותב םסייונ

 תמשרנ איה ,(00א!אוזדדפס) ייתעצובמייל תכפ

 ללכ ךרדב להנמ תרשה .קסידה ךותל צוחהמ

 וב (ד 45 ג6ד'ז0א 100) ""תויצקאסנרט ןמויי

 דסמב תשענש יוניש תלועפ לכ רמושו םשור אוה

 תא רקבלו הרוחא רוזחל ןתינ הז ןמוי תרזעב

 הרוחא ולגל ךרוצה תדימבו .דסמב הרקש המ

 .ינושארה ובצמל (011.8468)

 -אל יחרכה יאנת אוה תויצקאסנרט ןמוי לוהינ

 -ושק תויצקאסנרט תרדיס סא .תונימא תחטב

 -ות וא הרמוח תלקת לשב ,עצמאב תקספנ תור

 .דסמה רוזחישל ידיחיה רוקמה היהי ןמויה ,הנכ

 הכורכ ןובשחל ןובשחמ םיפסכ תרבעה ,לשמל

 תקספא .ינשה ןובשחה יוכיזו דחא ןובשח בויחב

 תולועפה יתשמ תחא קרש םורגל הלוכי למשח

 ידסמ .םינותנה לש תויבקע תריבש ךות ,עצובת

 תחאב תויצקאסנרטה ןמויב םישמתשמ

 -גה הלועפה הב - יירוחאל הלילגיי : תורוצ יתשמ

 ייהמידק הלילגיי וא ,איה םג קחמת הדומל

 -ובת הינשה הלועפה הב - (8011 :סתוא \תס)

 תרש לע ללכ ךרדב) תורישה שודיח סע דיימ עצ

 -הב תנכדועמ בצמ תנומת םירמוש וילע יפוליח

 .(דסמה לש הדמת

 (תאס קזג55 60אואוח) | יייבלש-וד עוציביי

 -ובמ תוכרעמב תונימא תחטבאל הטיש איה

 -ועפ לכ תא עצבמ תרשה ןושארה בלשב .תורז

 קרו ,קסידה לע םושירהמ ץוח ,הנכהה תול

 יכ םיעידומ רבדב סיעגונה םימרוגה לכ רשאכ

 -ידה לע "תעצובמיי הלועפה ,עוציבל םינכומ סה

 טפוסוהקימו סיבייס לש 501. 56ת6ז .קס

 -יב תוללוכ מבי לש םאדםאפמס 5581085-ו

 הנכות ףא .תנכתמה תרקב תחת יבלש-וד עוצ

 .יטמוטוא יבלש-וד עוציב תללוכ אל תוהרקסנהמ

 ג 60א51875א0צ) ייהאירק תויבקעיי

 -שמ תובורמ תוכרעמב הבושח הסיפת איה

 ןותנ ןמז לכב יכ אדוול ונילע ןהב ,םישמת

 -טש תורמל ,דחא לכל ההו הארי דסמה

 -קע תשירד .הדמתהב וב תועצובמ תויצקאסנר

 501. םינותנ ידסמ

 סינותנל השיג עונמל תרשה תא תבייחמ תויב

 לוכי אוה ךכ סשלו ,ןוכדיע ךילהתב סיאצמנה

 הלבטמ וא תדדוב המושרמ האירק םוסחל

 -הל לוכי תויצפואה יתש ןיב לדבהה .המלש

 הלבט תמיסח :לודג םיעוציב רעפב אטבת

 -מה תוליאש לש לודג רפסמ בקעל הלוכי המלש

 -יעה רפסמ סא ,תאז תמועל .רותב תוניתמ

 תא סוסחל ףידע ,םיבר םה דומע ותואב םינוכד

 -מש ינפל םינוכדיעה לכ תא עצבלו ולוכ דומעה

 -חא תותליאש ידי-לע האירקל ותוא םיררחש

 -שמ ( א6ז\\גִש 501, דבלמ ) תונכותה בור .תור

 ,תיטמוטוא הרוצב המיסחה תמר תא תונ

 .םינוכדיעה רפסמב תולתב

 תוריהמ תא םישיגדמ ונכרעש םיעוציבה יקדבמ

 .תונוש תוביבסב םינוכדיעו תואירק לש עוציבה

 תוכיאב הפירח הרוצב םיולת םיעוציבהו רחאמ

 תא וניכי םמצע םינרציה יכ ונשקיב ,תונכיתה

 -יה לש םיגיצנ .םהל ונתנש םיטרפמ יפל ,דוקה

 ךומתל מייע םיקדבמה ןמזב םיחכונ ויה םינרצ

 תוריהמלש תורמל .ךרוצה תדימב םהלש רצומב

 שי 501. ידסמב יכ רוכזל ךירצ ,הבר תובישח

 תוכיאלו םינותנה תונימאל התוחפ אל תועמשמ

 םינותנ דסמב רחוב התאשכ .ןרציה לש הכימתה

 רתוי יתועמשמ חוקל-קפס רשק רצוי התא 1

 רוחבל ןכל בושח .בושחימ לש רחא סוחת לכבמ

 .תיברימ תוריהזב

 וםא םא160ח060 5
 וזה

 08180856 56ז/6ז [0ז 2

 (רוציקב 18או/5א) מבי לש 5001. םינותנה דסמ

 -המ המכ לש תונוכתה לכ תא קפסמ אל ילוא

 -אב רדגתהל לוכי אוה ךא ,םירחאה םירחתמ

 םיכילה תרימש ,תיביטרלקד תיתוסחי תונימ

 תרומת .יביסרגא ריחמתו תרשב םילפמוקמ

 -לנ תנכות םג לבקמ התא רלוד 2,000-מ תוחפ

 -שת ורובע םישרוד םירחתמהש רבד ,תשר לוה

 הנכותה תא סג שוכרת סא .ףסונ סול

 וצזתטטוש6 23180856 0000108 2

 -מל ייהפוקשיי תוירושיק תונבל לכות (כס05/)

 תוביס הלא .םייזכרמ מבי יבשחמ לע 082 ידס

 הריחבל 18/85 תא תושעל מייע תוקיפסמ

 םינוגריאב עדימ תוכרעמ ילהנמ לש תפדעומה

 .םיבר

 התא .דחוימב הלק איה 18א//₪5 לש הנקתהה

 וא 05/2, 205) חוקלה גוס תא רידגמ

 תחא .תיטמוטוא השענ ראשה לכו (ץ/ותוסוצ

 איה הנכותה לש תוירקיעה קזוחה תודוקנמ

 םילודג םיעטק ריבעהל רשפאמה 2481 קשממ

 -יס תרוצב ,תרשל חוקלהמ םושייה דוק לש

 לאכ 011, תוירפיסל תסחייתמ מבי .ם1.1. תוירפ

 ןיב לבלבל אל בושח לבא ייםירומש םיכילהתיי

 -נה ""םירומשה םיכילהתהיי ןיבל הזה חונימה

 מביש םיכילהתה .תורחא תונכות ידי-לע םיכמת

 סיבותכה סימושי סה תרשה לע עצבל תרפשאמ

 -לע סהו ,אפאא וא לובוק ,ןרטרופ ,6 תופשב

 רפשמ 0481 קשממב שומישה .חוקלל םג םיש

 תועצובמה תותליאשב דחוימב ,םיעוציבה תא

 -רה רשפאמ סג 481 קשממ .םיבלש רפסמב

 תויצקנופ לש הרישק ידי-לע תוילנויצקנופ תבח

 18% תכרעמל םישמתשמה ידי-לע תותנכותמה
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 ןיב תיברימ תומיאת לע תרמוש מביש ןבומכ

 ןיבל םיישיא םיבשחמל הלש םינותנה דסמ

 םיבשחמל תקפסמ איהש 282 םינותנה דסמ

 .םייזכרמ

 הבושח הכש ,תאזה תומיאתה ,ינוריא ןפואב

 -למ הנממ תענומה איה ,םיבר מבי ישמתשמל

 יוביג ומכ ,תומדקתמ תונוכת תכרעמב לילכה

 .קדה יעוריאב הכימת וא יתימא ןמזב ןווקמ

 לנפמ הנגהב בושח ילכ םה קדה יעוריאו רחאמ

 ,םישמתשמ לש תויועט

 -יט לש הביבסל דחוימב המיאתמ הניא 5

 18או/ ,תאז תמועל .תונווקמ תויצקאסנרט ינור

 -ואו המושר תמרב האירק תליענ תמשיימ 5

 תובושח תונוכת יתש ,תולע תססובמ היצזימיטפ

 .82 תביבסמ האיבמ איה ןתוא

 לוהינל תיסחי םישלח םילכ קר תקפסמ מבי

 -יב ויה תאז תמועל םיעוציבה .םינותנה דסמ

 הבוגתה ןמזב תיתועמשמ הדירי אלל ,םיינונ

 -מה ןמזב .םישמתשמה רפסמ תא ונלדגה רשאכ

 מייע ורדיגמ אצי מבי לש הכימתה תווצ םיקדב

 לש הרמוח סע ונל ויהש תויעבה לע רבגתהל

 יוניש לע הדיעמה השדח השיג ,תרחא הרבח

 התא סא .הלודגה םיבשחמה תרבחב יתוברת

 דסמל רושק התא םא וא ,לוז 501. דסמ שפחמ

 .ךלש רצומה אוה [8או/ם5 ,יזכרמ 2

 וחז65 ס6זטסז [סז (2

 ןייוצמה 501. דסמ תוכזב רקיעב העודי סרגניא

 תססובמ היצזימיטפוא .טאזא תביבסל הלש

 התוא סרגניא לש האצמה איה ,לשמל ,תולע

 תנגה תכרעמו ,םירחתמה ראש םסויכ םיקחמ

 לש היכרריה תועצמאב תמשיימ איהש תונימאה

 -ליגה לבא .801. ידסמ ןיב הבוטה איה סירוזיא

 ,ןאסממ5 5םח/ם8 לש רתויב תנכדועמה הסר

 -המ לודג קלח ןכלו 05/2 רובע הנימז הזיא ,4

 -תמ סניא שאזא תסריג לש תולועמה תונוכת

 -הו דועיתה םג .ונקדב ונחנאש הסריגב םיאטב

 ,תבזכאמ הדימב םישלח ויה ונלביקש הכימת

 תא ןיכהל ץוחנל התאר אל הרבחהש ךכ ידכ דע

 וניסינ ונחנא .ןרצי לכמ ונשקיבש ןחבמה תינכות

 ,ונמצע תוחוכב תכרעמה תא ןיקתהל ןפוא לכב

 .בולעה דועיתה לשב םיישקב הלקתנש הלועפ

 לבוקמש המל רתוי המוד תומשה ןתמ תטיש סג
 יס

 1 1 5 לארשי
 ירנל
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 הריש תרחוב הנחת לכ .תינמז-וב עצבל תכרעמה תלגוסמ עדימ תופילש המכ הארמ ח4א0% 8540 ןחבמ
 יקפואה ריצה .יברימ יליבקמ שופיח רשפאמה ,8ח55/0% דומב השענ שופיחהו הלבט התוא ךותמ תיארקא
 תונחת ונפריצ .הינשל תויצקאסנרטה רפסמ תא יכנאה ריצהו תשרב תוליעפה תונחתה רפסמ תא הארמ
 תויצקאסנרטה בצק תא הדירוה הדובע תונחת תפסוה וב בצמל רמולכ ,היוורל ונעגהש דע הגרדהב תופסונ
 50180 ,ויעוציבב ינשה תרשה ינפל םוצע רעפב ךילומ 5506 501. תרשה .דקפתל תרשה לוכי וב יברימה
 .דבלב הדובע תונחת 24-ב ואישל עיגמ רתויב בוטה תרשה סגש בל םיש .הטפוג לש
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 תונחת רפסמ לש היצקנופכ עצבל תרשה לוכי ותוא יברימה םינוכדיעה בצק תא הארמ אסחטסזו ₪ ]חבמ

 דומב השענ עוציבהו הלבט התוא ךותמ תיארקא הרושל ןוכדיע תחלוש הנחת לכ הז ןחבמב .חוקלה

 .(יכנא ריצ) יברימה עוציבה בצק תא ונדדמו (יקפואה ריצה) הגרדהב תונחת ונפסוה ןאכ םג .טפס\דמ

 בורקה הרחתמהמ שולש ייפ הובג יברימ בצק סע הטפוג לש 50180% תרשה ןייטצה הז ןחבמב

 אוה (ז15שס 6057 מאשפ זאסשא5) י'םיכועמ םיסכדניאב שומישה .לבונ לש א;וש/גז6 501, רתויב

 .הטפוג לש תנייוצמה האצותל ירקיעה סרוגה

 .052 תביבטב לבוקמל רשאמ שאזא-ה סלועב

 -יב תאוושה לע ןכל ססובמ וניא ונלש םוכיסה

 .םילתרואית םילוקיש לע אלא םיעוצ

 -ואב הצולח התיה סרגניא ,ליעל .רומאכ

 ןיידע איה וב םוחת ,תולע תססובמ היצזימיטפ

 סרגניא לש רזיימיטפואה .תונשדחב הכילומ

 התוא גציילו היביכרמל התליאש קרפל לוכי

 לבקתמ ךכ .ריבחתב יולת וניאש יטמתמ לדומב

 -וא ליעפהל רשפא וילע יתוסחי-יגול יוטיב

 -ינ לכמ תוהז תואצות לבקלו תולע תיצזימיטפ

 תבכרומ תישענ התליאשהש לככ .התליאש חוס

 -דה רפסמ - תירטמואיג הרדיסב - לדג ןכ ,רתוי

 ךוביס תמרב יכ דע ,ןורתיפל תונושה םיכר

 היצזימיטפוא ךרוצל םיכרדה תקידב תמייוסמ

 !רתויב ילאיווירטה ןורתיפה עוציבמ רתוי ךראת

 לכ םתעד תא ועיבה םינוש םיפיקשמ

 -יפב קפתסהל תעדוי הניא אסתמ5 5םתםמ

 קודבל ונלוכי אלא ונחנא ךא ,ייויד בוט" ןורת

 .ןרציה לש הלועפ ףותיש רסוח לשב ,רבדה תא

 תנגה תכרעמב ןייטצמ סרגניא לש םינותנה דסמ

 ידסמ לכ ןיב רתויב הבוטה תירוזיא תונימא

 -יא לש תיכרריה תכרעמ תונבל לוכי התא .%1

 המישמל המאתה

 ופושו 600060 507/065 עוזה
 .כסזססס56 507/9ז ןסז 2

 הלועמ בוט ריבס עורג

 6 6 )6 0 .תיטירק-תונימא ימושי

 0 6 )6 6 8001. תונכית

 0-6 )6 )6 .תומרופטלפ ןיב תוירושק

 0-6 )6 )6 סינותנ ןוסכיא

 0 6 )6-6 .תויצקאסנרט דוביע

 םירשקה תניינב תענומה (כ0א/41א5) םירוז

 -וד םיארג םה הרקמבש םסינותנ ןיב םישפוטמ

 ירפסמ ןיב רשק עונמל לוכי התא ,לשמל .םימ

 ,הינש הלבטב בכר ירפסמל תחא הלבטב ןופלט

 -תב תכמות הנכותה .תוהז תורפסה רשאכ םג

 םהילא תשגל רשפא יא יכ םא ,םירומש םיכילה

 תואירק ךרד קר אלא ,תיביטקארטניא הרוצב

 אל סרגניא ,תאז תמועל .חוקלה םושיימ 1

 םושמ תיתוסחי תונימאבו קדה יעוריאב תכמות

 הלא תונורסח יכ החיטבמ סרגניא .אוהש גוס

 1א685 .בורקב זרכותש ,6.4 הסריגב ונקותי

 המישמל המאהת

 תחא לכב תלטובמ אל הרמוח תשרוד תש

 -הל םיביית 205 תוחוקל .הדובעה תונחתמ

 -'ז טייבהגמ 2 םע ,תוחפל 286 דבעמב דייטצ

 תושירדה .קסידה לע טייבהגמ 6.3 תונפלו ,ןורכ

 -תה תנכות לש הרישעה תוילנויצקנופהמ תועבונ

 הלעפהה ןוישירל רלוד 200 הפיסומ סגש ,תרושק
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 -פב תכמות תורשקתה .הדובע תדמע לכ רובע

 דספ/ב אל לבא ,12א/80א-ו א6ו8105 סילוקוטור

 סע תרושקתה תויורשפא תא ליבגמש המ ,ז?-

 .תונוש תומרופטלפ

 ,ונל הקפוסש הסריגהמ ונבזכאתה ,םוכיסל
 סלועב סרגניא לש ןיטינומה רואל דחוימב

 רותפת 6.4 הסריגש החיטבמ הרבחה .טזא[א-ה
 לע ץילמהל אלא רתונ אל ונלו תויעבה לכ תא
 .תונלבסב הנתמה

 \!וסזס50 501. זז

 תורזומה תויופתושל המגוד אוה הז סינותנ דסמ

 השכר טפוסורקימ .םיבשחמה סלועב תוצצה

 המישמל המאתה

 | שב
 20 * תומה

 1וו6ז0501 501 5

01086 

 5018856 56 א

 5ץ0856 501 56וש8ז [סז 8

 לש עודיה םינותנה דסמ לש הבסהל תויוכז

 סיבייס .05/2 תביבסל טאזא תביבסמ 6

 ךשמהב) א6ו\אג6 תביבסל הבסה העציב הדיצמ

 -תש אַז תסריג הניכמ טפוסורקימ .(רמאמה

 32 דוקב הבותכ ,תיחכונה הסריגל דוגינב ,היה

 תסריג לש דיתעה .אלמ תויביס

 .הז עגרב רורב אל 2

 -אב יונב טפוסורקימ לש 50ה תוש

 סקפא דג 58801085 תארקנה הרוטקטיכר

 -וקמ םע רפת אלל תורבחתה תרשפאמה (055)

 ןיב םינקתומ 025 ימושיי .םינוש םינותנ תור

 -יא יגוס השימחב םילפטמ םהו תרשל חוקלה

 ללוכ) תונוש תופשב תדוקפ ,תויורבחתה :םיעור

 -ינ ,םירומש םיכילהתל תואירק ,(501. ןבומכ
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 תא סימעמ אואשס ו/סתא[040 ןחבמ

 ללוכה ,ינייפוא הדובע ץחלב תרשה
 תבלצה ,תותליאש ,ןוכדיע תולועפ

 השולשל קלוח ןחבמה .המודכו תואלבט

 :םיעטק
 ןמזה תא דדומ אס ואדמתתםתמאסמ

 הד?חי הנחת רשאכ ןחבמה עוציבל שורדה

 60א6טתתמאד אפס. תשרב הליעפ

 תחא הנחת רשאכ ןמזה תא דדומ תשג\פ

 ידכ ךות ינייפוא הדובע סמוע הצירמ

 תורחא תונחת עבש לש 'הערפה*

 ,תינמז-וב האירק עצבל תוסנמה

 דדומ 60א0טתתמאד - ת\אפסא ו/חחדמה

 הנחת הב ,המוד היצאוטיסב ןמזה תא

 7 לכ וליאו ברועמ סמוע הצירמ תחא

 הביתכ תולועפ סע תועירפמ תורתונה

 הדובעב תנייטצמה 18/85 .תויארקא

 ןורחאה םוקמב תרמוג ,תוערפה אלל

 םינוכדיעמ הערפה ללוכ ןחבמה רשאכ

 לכב תנייטצמ סיבייס .םיינמז-וב

 םיערפומ אלש םיעוציב סע ,תויצאוטיסה

 תולק קר םיעגפנו תינמז-וב האירקמ ללכ

 .םיינמז-וב םינוכדיעמ האצותכ

 -דל הארתה) בל תמושתל תאירקו עגמ יקות

 -הל םילוכי םיתנכתמה .(הבורק תוריש תשיר

 תרשה ןיב רשגל תנמ לע 005 ילודומב שמתש

 -בא תויצקנופ ףיסוהל ,םירחא םינותנ ידסמל

 ןמזב עירתהלו תושיגו תורוקיב עצבל ,החט

 .םינוש םיעוריא לע יתימא

 -תל תונלבוס ןוכנ רתוי וא ,יילשכ-לא" תונוכת

 הכ דע התיה ,(ת4018 70188א05) תולק

 לש תרשה .תויזכרמ בשחמ תוכרעמב הרושק

 תביבסב וז הבושח הנוכת קפסמ טפוסורקימ

 -נה דסמ (אזמאס1אס) "ףוקישיי ידי-לע 2

 -יפ תחקל תוננוכב אצמנה ,ינש בשחמ לע םסינות

 ףוקישה .תלפונ תישארה תכרעמהש עגרב דוק

 הרדגהל ןתינ טפוסורקימ ידי-לע םשוימש יפכ

 ןמוי תא קר ףקשל ןתינ לשמל ,רתויב תינטרפ

 המישמל המאתה

 יל
 רבי
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 רפסמ .םינותנה דסמ תא קר וא תויצקאסנרטה

 עיגהל לכוי דחא תרשל םירושקה םירזבאה

 לעופה ,יאמצע עוציב לולסמ סע דחא לכ ,256-ל

 דסמ .םילולסמה ראש סע תינורכניסא הרוצב

 שרפתהל סילוכי תויצקאסנרטה ןמויו םינותנה

 םיצאומ סיעוציבהש ךכ ,םיננוכ רפסמ לע

 -מב סינוש סיננוכל תיזיפ השיג תולועפ ידי-לע

 .ליבק

 -ווקמ הרוצב עוציבל ןתינ יטנגמ טרסל יוביג םג

 לש תפטושה תוליעפה תקספהב ךרוצ אלל ,תנ

 תעצבתמש םעפ לכב עצבתמ ימניד יוביג .תרשה

 -יגה יכ חיטבמש המ ,קסידה לע ןוכדיע תלועפ

 רבדה ךא ,ומצע דסמה סע תינמז-וב ןכדועמ יוב

 השיגה ינמז ןכש ,םיעוציבב העיגפב ןבומכ ךורכ

 -ליע לש םינמזהמ הברהב םיכורא יטנגמ טרס לש

 -ומש םיכילהתב ךמות 501. 56ת6ז .קסידה ןוכד

 םישמשמ םהב סיבושחהש ,קדה יעוריאבו םיר

 רומש ךילהת .(א]) תיתוסחי תונימא תייפכל

 סירומשה םיכילהתל אורקל לוכי דחא תרשב

 -טב לופיטה תא רזפל ךכו םירחא םיתרשב

 תרש ,לשמל .םיחמתמ סיתרש ןיב היצקאסנר

 ,רומש ךילהת ידי-לע הנמזה טולקל לוכי תונמזה

 לפטמה ,רחא רומש ךילהתל ארקי ודיצמ אוהש

 05 תרוטקטיכרא .רחא תרש לע יאלמ לוהינב

 -ואה תולועפה תרשרש תנכהב דחוימב הליעי

 לעוריא רשרשל תרשפאמ 501 56ת6ז . תויטמוט

 .תומר 16-ב קדה

 הלק הלעפה ,תועונצ תושירד

 בייחש קלחה ,501. 55ת6ז לש תרושקתה לודומ

 דע 11-ל קקזנ ,185 סושייכ ןורכיזב ראשהל

 -סב םילעופ רשאכ 45א-ו 05/2 תביבסב 8%

 -נה .תורחא תושיר תוכרעמ  .אטו\אג6 תביב

 1/אא 1/4 אוגתגקסז ןה תרשה ידי-לע תוכמת

 ./ןאס5-ו 6

 ,ונקדבש םיתרשב סייטיאה ןיב אוה 5001. 56חז

 לוהינ .תויביס 16 דוקב בותכ ותויה לשב רקיעב

 05 תביבסל רזע תונכות ידי-לע ךמתנ דסמה

 ןמזב םיעוציב רוטינ ללוכ ,ץ/ותשסשמ תביבסלו

 רתוי ידי-לע ךמתנה םינותנה דסמ סג הז .יתימא

 ייתיזח דצי' תנכות תוקפסמה ,ישילש דצ תורבח

 תוהמל .הריקסבש רחא דסמ לכמ ,(זזסחו 6ח0)

 -מה שארב וניא טפוסורקימ לש 501. דסמש

 .תניוצמ הריחב אוה לכה ךסב ,םיעצב

 4(([6ז6ס

 ןאטוואג6 501. ,הריקסב םידסמה ראשל דוגינב

 -ופ תומושר לוהינ תכרעמ לע ססובמ ,לבונ לש

 תרשפאמ 501. יתוריש תפסוה .8וח606 - תירלופ

 -ושר לוהינ תרוצתמ רגהל םיקיתו םישמתשמל

 5801. םינותנ ידסמ

 -וה ןכ ומכ .הקלח הרוצב יסחי דסמ תרוצל תומ

 ,תיביטרלקד תיתוסחי תונימא תנגה לבונ הפיס

 -אל לוגליג ,גאפ1 ןקת יייפע תפדעומה הנגהה

 ןתמלשה יינפל ועטקנש תויצקאסנרט לש רוח

 -נה לש יזיפה סוקימה יבגל האלמ תופיקשו

 תואלבט ןיב גווזל תרשפאמ תופיקשה .םינות

 איה 501. 56ת6ז .םינוש םיקסידב תוקזחומה

 -יס 32ב אא סושיי התויה תוכזב ,הריהמ םג

 .הלש הברה תוירלופופל הביסה ילוא וזש ,תויב

 -יא .קלחל התנקתהב תכפוה אשו\/ג6 1

 הל רשפאמה רבד ,הלעפהה תכרעממ ילרגטנ

 םיליעפה (646₪4₪) ןומטמה יציאמ לכ תא לצנל

 לכל ןומטמ תקפסמ הלעפהה תכרעמ .תרשה לע

 ידי-לע קפוסמ רחא ןומטמ ,םיצבקה תולועפ

 501-ו םינותנ-דסמ תולועפל ₪1815/5 עונמ

 -צמ לבונ .תויצקאסנרטל ןומטמ תקפסמ המצע

 -לו הלועפ ףתשל םינומטמה לכל סורגל החיל

 אוה הלועפה ףותישל ריחמה .םיטקילפנוק עונמ

 -מה רבד ,א6ו\/ג6₪ לש םיצבקה הנבמב שומיש

 תשר לע תומרופטלפל סינותנה דסמ תא ליבג

 -סב דובעל סילוכי ,תאז תמועל תוחוקלה .לבונ

 .שוטניקמ וליפאו .\/ותנסש5 05/2, 205 תביב

 .סיפסונ תונורתי סג שי לבונ לש םינותנה דסמל

 -יבב העיגפ אלל ןווכמ יוביג עצבל לגוסמ אוה

 -ימב תיצקסנרטה ןמוי לע תוכמתסה ךות ,םעוצ

 -חי תונימא .הביאב העטקנ יוביגה תלועפו הד

 ,א6ו\/ג6 501, ידי לע תכמתנ איה םג תיתוס

 -אל הלילג .הנגה תוחתפמ לש תפדעומה הרוצב

 -ושח תנוכות ןה םוקימ תופיקשו תיתימא רוח

 -קע חיטבהל מייע) האירק תליענ םג ומכ ,תוב

 תמר) דומע תמרב (ןוכדיע ןמזב סינותנ תויב

 ,רומאכ ,םיעוציבה .(המושרל הלבט ןיב ,םייניב

 .םינייוצמ דע םיבוט םה

 תושידח תונוכת ןה א6ווג6 501-ל רסחש המ

 -ושק סניאש ,םירחא םינותנ ידסמב תוצבושמה

 לש ריבחתה שפוח תא ליבגמה ,כ82 ןקתל םיר

 םיכילהתל סינכהל לוכי ךניא ,לשמל .הפשה

 ,תואלולו ףועיס ומכ ,תויגול תוינתה םירומש

 .סרגניא תרשבו 501. 56ת6ז-ב ירשפאש יפכ

 היצזימיטפואב ךמות וניא סג לבונ לש דסמה

 .יבלש וד עוציב וא קדה יעוריא ,תולע תססובמ

 לצפל אלו סירחא םידסמל רבחתהל רשפא יא

 החיטבמ לבונ .םיבשחמ רפסמ לע תרשה תא

 .בורקה דיתעב הלא תונורסח ןקתל

 הריחב אוה לבונ לש תרשה ,ויתונורסח תורמל

 לש יוביג ,םיבוט םיעוציבל קוקזש ימל הבוט

 דחא לכמ תושיר תכרעמ רתוי הקפיסש הרבחה

 .םות6ט6 םע תומושר תומיאתו רחא

 סז6|80 56זשסז (סז 6( גז6
 -וכב הניאו תנשוימ איה ,6.0 ,הקדבנש הסריגה

 םינותנ דסמכ לקרוא לש ןיטינומה לע ןגהל רש

 -חי הרורחישו סויסל הבורק 7 הסריג .םדקתמ

 אלל םייתנשב םמועש ,רהוזה תא לקרואל ריז

 -ואב תכמות הניא 6.0 הסריג .םינוכדיע

 תונימא ,קדה יעוריא ,תולע תססובמ היצזימיטפ

 הלש ןורכיזה תושירדו תיביטרלקד תיתוסחי

 םע .הריקסב הרחתמ לכמ עברא יפ תוהובג

 םינותנה דסמכ ,םלועב לקרוא לש דמעמה ,תאז

 -ומה ,(רחא דסמ לכמ תונקתה רתוי םע) ריכבה

 רתויו תוחוקלב הבוט הכימתו תונימא לש ןיטינ

 תרשה םע םידבועש ייתיזחה דציי ימושיי 70-מ

 בשחתהל שי וב חכל התוא םישוע ,לקרוא לש

 תא ריזחהל הרומא 7 הסריג .קוש תקידב לכב

 .תינכטה הגילה שארל סג לקרוא

 תורקי הנכותו הרמוח תושירד

 רבדהו 26-ה םלועב דלונ אל לקרוא לש תרשה

 םישמתשמ 8 תסריג .וריחמבו ויתושירדב רכינ

 ףלא 36-ל עיגמ ריחמהו רלוד 4,000-כ הלוע

 -ייס לש תרשה קר .םישמתשמ 96 תסריגב רלוד

 (טאזא-ה תוצראמ ש6-ל עיגה אוה םגש) סיב

 ןורכיזה תושירד םג .םימוד סיריחמב רטועמ

 קוקז תרשה יכ ןייצמ דועיתה :תועונצ ןניא

 -הו שמתשמ לכל ןורכיז | 250א דע 200-ל

 דוע איה לעופב השירדה יכ וארה ונלש םיקדבמ

 -מה ןורכיזה תושירדל הביסה .הלודג רתוי

 יאמצע ךילהתל ךפוה חוקל לכ יכ ,איה תויביס

 לוהינ תכרעמ לש יטרפ קתוע סע ,ןיטולחל

 ךכו דוק ףותיש רשפאל הרומא 7 הסריג .דסמה

 םסילוכי אל ונחנא .ןורכיזה זובזיב תא ןיטקהל

 -וא ןכש ,םיעוציבה יקדבמ תואצות תא ססרפל

 יטרדנטסה רזוחה) תאז ריתהל המיכסה אל לקר

 -לא קר קפסנ ןכלו (רבדה תא רסוא הלש

 .תויללכ תויצקידנ

 -הל ונחלצה אל תוהובגה ןורכיזה תושירד לשב

 29-מ רתוי טייבהגמ 16 סע תכרעמ לע תולע

 -מה רובע ןורכיז ראשנ אל זא םגו ,םישמתשמ

 -הל האיבה הרוצתה לש היצזימיטפוא .ןומט

 -גמ םע דחא לכ ,16-ל םישמתשמה רפסמ תנטק

 לכל בר | ןורכיז לש ןורתיה .יטרפ טייבה

 אל תרשה .םילועמ םיעוציבב אטבתה שמתשמ

 -יגב ןקותיש רבד ,תיתוסחי תונימא תנגה קפסמ

 -ונ אשונל תוירחאה .קדה יעוריא אלו ,7 הסר

 סג אוה לקרוא תרש .םושייה תנכתמ לע תלפ

 תססובמ היצזימיטפואב ךמות וניאש דיחיה

 שדחתהל איה םג הרומאש תרחא הנוכת ,תולע

 .7 הסריגב

 תורסחש תונוכת תקפסמ לקרוא ,תאז תמועל

 הסינכה לקרואש םירופישה .םירחתמ םידסמב

 ךרוצל הפשה תא םיביחרמ 71/801. טקלאידל

 תואלולו תויגול תוינתה תריצי ,תואיגשב לופיט

 תודוקפ לש תוצובק רגשל םירשפאמ םה .עוציב



 לע סמועה תא ןיטקהל ךכו ייתוליבחבי 1

 תולקב הרבעהל סינתינ 91/5801. ימושיי .תשרה

 .שדחמ לופמיק ידי-לע המרופטלפל המרופטלפמ

 -בו הפילשב ,םינותנ ןוגריא םג תרשפאמ לקרוא

 -ממ רתוי ליעי אוהש ,ינויצירטמ הנבמל ,ןוכדיע

 .הלודג םינותנה תומכ רשאכ תודדוב תורוש הנב

 תומרופטלפ 100-מ רתוי לע םויכ הנימז לקרוא

 -מה םיעוציב לש בחר םורטקפס םע ,הרמוח

 תורשקתה תנכות .השירד לכ טעמכ םיסכ

 -פה ץיב תוירושיקה תא תקפסמ 501* א

 -הל הלוכי התליאשש ךכ ,תונושה תומרופטל

 .יהפוקשיי הרוצב תשרה לע תרש לכב עצבת

 6.0 הסריג לש יגולונכטה רוגיפהו הובגה ריחמה

 סירושק םניאש םישמתשמ עיתרהל םילולע

 -ממ ונא הלא לכל .תוירוטסיה תוביסמ לקרואל

 .7 הסריג תזרכהל דע ןיתמהל םיציל

 501 8856 50ז\6ז

 -תמ תונוכת ללוכ (0טקופ) הטפוג לש תרשה

 -יג ,תיביטרלקד תיתוסחי תונימא :תובר תומדק

 ,תולע תססובמ היצוימיטפוא | ,ןווקמ יוב

 ,(1ו85060 01טפ16₪6 ות06א65) "םיכועמ םיסכדניאיי

 -גו חוקלל תרשה ןיב תרושקתב סינותנ תסיחד

 .תועוטק תויצקאסנרט לש הרוחאו המידק הליל

 שאזא, :הדובע תוביבס עבראל תואסריג תומייק

 תסריג תא הרחב הרבחה .ז6ו\/ג6-ו 05/2, 5

 .ונכרעש םינחבמל אוג

 דיחיה 50 תרש הז יכ אוה הטפוג לש דוחיה

 ןמזב .ק6 תמרופטלפ רובע הליחתכלמ חתופש

 הטפוג ,הריגה יישקב םיקבאנ םירחא םיקפסש

 תותיפב זכרתהל הלוכיו תויעבה לכמ הרוטפ

 ."םיכועמ םיסכדניא" ומכ ,תוידוחי תונוכת

 ,תויצקנופ ידי-לע םירצונ םיכועמה םיסכדניאה

 -ילש םירשפאמ םהו ,הלבט לכל תחא תורושקה

 םג .הדיחי 1/0 תלועפב תובר תומושר לש הפ

 דחוימב ,םיעוציבה תא תרפשמ סינותנה תסיחד

 .יוביג תכרעמל קסידה לש "ףוקישיי תולועפב

 לשמל ,יידבלב םיאירקייכ םינותנ רידגהל ןתינ

 יצבק

 .הרוקתה תנטקהל סרותש רבד ,65-תסא]

 תקפסמ ,םירומשה םיכילהתה תנוכת סוקמב

 תודוקפ לש תורדס לש יירושרישי' תלוכי הטפוג

 ידי-לע םימושייל תונימז תרשב תורומשה ,1

 תורדס עצבמ רושרישה .הדיחי תוריש תאירק

 .תואלולו ףועיס אל לבא ,תודוקפ לש תויראניל

 -המ אוה הטפוג לש תרשה יכ ההמא העומשה

 -וא סא קודבל ונהקתסה ונחנאו קושב סיריהמ

 שומישה | ,ןכאו | .העומשה | הנוכנ םנמ

 םיטהול םיעוציבל איבמ "'םיכועמ םיסכדניאייב

 ונבזכאתה לבא ,תיארקא האירק ומכ סינחבמב

 -נה דסמ תא ןועטל מייע שהדנש ךוהאה ןמזהמ

 רופיש לע תדבוע הטפוג .ןחבמל שמישש סינות

 501. םינותנ ידסמ

 .הזה שלחה דצה

 תיביטרלקד תיתוסחי תונימא

 לדומה תא הלש םינותנה דסמב תמשיימ הטפוג

 השיגה ,תיתוסחי תונימא תחטבא לש ףדעומה

 תילרגטניא םיצבושמה תוחתפמ .תיביטרלקדה

 -ות בא תמושרב יוניש יכ םיחיטבמ המושר לכב

 -ימה .םיאצאצה תומושר לכ ןוכדיעל דימת ךיל

 אל תוקיחמ תעינמ ןיב הריחב רשפאמ שומ

 -ושר תקיחמש ךכ ,תולועפ רושרישל תויארחא

 .םיאצאצה תקיחמל תיטמוטוא רורגת בא תמ

 10א קר) תרשה דצב ןורכיזב תינוכסח הטפוג

 -הל שרדנ חוקלה דצב ךא (רוביח לכל םישרדנ

 תא דואמ םצמצמש רבד ,200א טעמכ הל שידק

 -וג יכ אלפ אל .כ05 ימושייל ןורכיזה תונימז

 תביבס רובע ייתיזחה דציי ילכב תזכרתמ הטפ

 .עודיה 640א סוסחממ תלבוס הניאש ,\/ות6סשצ

 הלילגייב תכמות הטפוג סג ,לבונ לש תרשה ומכ

 הטפוג לש דוחיה .ייםינפל הלילגייבו יירוחאל

 ייללגינ .ןמסיי ידי-לע הלילגה שומימב אוה

 -יב תואצות תלבט לע ץרש ,(5010118916 סטז90ז)

 תנמ לע וב שמתשהל סילוכי םישמתשמה .םיינ

 -רט עוציב לש תויקלחה תואצותה לכ לע רובעל

 יפכ תורוש קוחמל וא תונשל ,ףיסוהל ,היצקאסנ

 .ךרוצה

 -כט םישודיח םע קושה תא הכילומ הטפוג

 אוה דיחיה הנורסח .םיחונ םיריחמו םייגולונ

 אלש ,ישילש דצ תורבח ידי לע הכימתה טועימ

 דסמ רובע "'תיזחה דציי ימושיי ןיכהל תורהממ

 םע דדומתהל ןכומש ימ .הזה ןייוצמה סינותנה

 -ומ הריחב 501. 886 תרשב אצמי וז הייעב

 .תפדע

 50856 501. פ6זצסז [סז
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 -ימ לש רצומה לש ומואת אוה הז 5012 דסמ

 וחתופ סהינש .ליעל ונהאית ותוא טפוסורק "

 תביבסל סיבייס לש ירלופופה םינותנה דסממ

 -סל תדעוימ סיבייס לש הריגהה רשאכ ,טאזא

 עיפוהל ןורחאה אוה הזה רצומה .לבונ תביב

 בלשמ אוה .רתויב בוטה םג הארנכו ק0-ה קושב

 801. 56ח6ז עונמ לש תומדקתמה תונוכתה תא

 -ומכ שומיממ םיעבונה םילועמה םיעוציבה םע

 .ייבכוכיי רצומ איה האצותה .אז/או לד

 םינוש סג לבא ,סימוד

 טפוסורקימו סיבייס יתרש לש ףתושמה רוקמה

 םה :תונוכתה טרפמ תא םיוושמשכ הלגתמ

 .הזיראהו ריחמה ,המרופטלפה דבלמ ,לכב םיהז

 -לפ תפלחה ידי-לע רצונ לדבה הויא לבא

 תוריהמהמ התיה סיבייס לש הסריגה !המרופט

 ןיב התיה טפוסורקימ תסריגש דועב ,ונקדבש

 הניא סיבייס הב הדיחיה תוליעפה .תויטיאה

 ,םיסכדניא תנכהו םינותנ תניעטב איה תנייטצמ

 אלו הדובעה תנחתב סויה תישענש תוליעפ

 תוליעפל סג אז;או לודומ הניכמ סיבייס .תרשב

 -פס לכב םילועמ םיעוציב חיטביש רבד ,וז

 .תוליעפה םורטק

 התא םא .םייתשה ןיב דירפמ אוה םג ריחמה

 ןכומ תויהל ךילע סיבייס לש םיעוציבל קוקז

 יתלב ןוישיר תרכומ טפוסורקימ .סרובע םלשל

 .רלוד םיפלא 8-ב (םישמתשמה רפסמב) לבגומ

 (!) 4 יפ טעמכ סיבייס לצא הלוע המוד ןוישיר

 -תל םירביירדה תא הז ריחמב לבקמ אל התאו

 200-מ הלעמל דוע .תוחוקלה לש הדובעה תונח

 המ רובע םלשל ךרטצת הדובע תנחת לכל רלוד

 םג טפוסורקימ !םניחב תקפסמ טפוסורקימש

 םינותנה דסמל לוהינ תונכות הליבחב תללוכ

 עדימ תורוקמ םע םירשק תריציל 025 קשממו

 סניא הלא םילכ .םיתנכותמ םימושייו םיינוציח

 -ימז ויהישכלו - סיבייס ישמתשמל ןיידע םינימז

 .סניח וקפוסי אל סה םינ

 הרבח ,סיבייס רובע ןפוד אצוי אוה הזה רצומה

 .םילודגה םיבשחמה תביבסב הכ דע הקפתסהש

 -הל המזויב לחה טפוסורקימ םע הלועפה ףותיש

 -ימ הקבד הב הרטמ ,05/ תביבס לע טלתש

 רשאכ ,סויכ .מבי םע לודגה ערקל דע טפוסורק

 תכרדומ טפוסורקימו מבי םע ההוזמ 72

 אז .רורב תוחפ בצמה ,ו/ותשסש5 א ידי-לע

 ,תילסרבינוא הלעפה תכרעמ תויהל הרומא

 תעינמו ,ק6 תמרופטלפל תידעלב הרושק הניאש

 -וד םיפתושה ינש לש םיסרטניא ןיב תושגנתהה

 -מב הכימתב ךישמת סיבייס .ןידע חותינ תשר

 דיתעבו ,2.0 תסריגל החבשה סע ,05/2 תכרע

 יתש ליבקמב .(5.0 הסריג) תויביס 32-ל החבשה

 טפוסורקימ ,אד-ל תואסריג לע תודבוע תורבחה

 הסריגה לע סיבייסו 4.2 תסריג לש הריגה לע

 .5.0 השדחה

 טאוא תוילטנמ

 סלוע לש תוילטנמהמ הרחתתשה אל סיבייס

 ישמתשמ .שאזא לש םייעוצקמה םישמתשמה

 המצע תא ןיקתהל תמדקתמ הנכותמ םיפצמ 6

 -הל סינכומ שאזא ישנא דועב תיטמוטוא הרוצב

 -ואה ךילהתמ דרפנ יתלב קלחכ ,הנקתהב ףץמאת

 בוק" תנכה ,לשמל .םיעוציב לש היצזימיטפ

 -כו תוחוקלה ,םיתרשה לכ םיטרופמ וב ייהרוצת

 אוהש תורמל שאזא תשרומל דירש אוה ,המוד

 בוק רבכ הליכמה) א6ו\/ג6 תביבסב רתוימ

 -מה יכ חינמש גוסהמ אוה דועיתה סג .(המוד

 םילתיצמת םירבסה ןיבמה ,ןעוצקמ אוה שמתש

 דועיתה ,האוושהל .אשונב םיקפוא בחר עקר ולו

 17 הש
3 
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 5801. םינותנ ידסמ

 השפס הד אח הדוסא

 ב ן0 ןשי | | 0 | ו
1 

 וחום
 \ווסזס50וז 501 5 ו | | 3
 אס 01 | | | | | 35

| | | | | ₪ 5 050 
 5856 501 56/87 זז 6 ו | 1 | | 80

 וז

 תושקבב תרשה תא תוסימעמ תורחאה עבשש ןמזב חוד קיפהל הסנמ תחא הדובע תנחת הז ןחבמב
 וכרע ,םיכיראת יבושיח תוללוכה םוכיס תורוש 1000 תנכהו תואלבטה יתש גוזיממ רצונ חודה .האירק
 סג .חוקלה תנחת לע 450ו1 ץבוק תרוצב קפומ חודה .יללכ םוכיסו םייניב ימוכיס ,םומיסכמו סומינימ
 תרזענה ,הטפוג דחוימב .03/2 ימושיי לש םיעוציבל רגעמ הברה ,או/ ימושיי ונייטצה הז ןחבמב
 ,לבונו סיבי:ס) הירחא םיאבהמ 9 יפ ההובג תוריהמ םע החוכ תא התארה ,''סיכועמ' םיסכדניאב
 .18/85 ,הנורחאהמ 30 יפו (אזא םהינש

 שרדנ ןמז המכ קדוב 040 8 ואסשא ןחבמ

 יתש ללוכה םינותנ דסמ ןיימלו אביל

 .תורוש 100,000 םע תחא לכ ,תואלבט

 3 הינשבו םיסכדניא 6 הנושארה הלבטב

 םינותנה דסמל תונזומ תואלבטה .םיסכדניא

 םינמזה .אשוו/הז< תכרעמב םיצבק תרשמ

 םינמזה רעפ .תוינש :תוקד :תועשב םסינייוצמ

 רתויב יטיאל רתויב ריהמה ןיב ,1:19 ,לודגה

 ותויהמ ,לבונ לש אשוו/גז6 501 ינשרד רמוא

 ההובגה תוריהמה תא גישה א1א לודומ

 ו סהפ האפ ואפםא

 וו

7 

21|( 

254( 

58 
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 | בו

 .העש יצחמ תוחפ ,רתויב

 בשחמהמ ןעטנ ,אקוו/גז< םאות וניאש ,18/₪

 תוריהמה ןכלו ,תשרה ךרד אלו תרשכ שמישש

 .םירצומה ראש סע האוושהל תנתינ הניא ולש

 הברה םירגפמ םירתונה םירצומה תשולש

 ידי-לע תומלבנ סיבייסו טפוסורקימ .דוחאמ

 רגע אל הניעטה לודומ ןכש ,הדוגעה תנחת

 בתנב הייעב התהיז הטפוג .אא-ל הבסה

 .תומזגומ ןורכניס תוקידבל תמרוגש ,5ק%/ןקא

 | ב

 יי נד

8 

6 
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 הז

 561 8056 508ז ||

 הלועמ בוט ריבס עורג

 6 6 )0 0 תיטירק-תונימא ימושי

 וג 5601, תונכית

 0-6 )6 9 תומרופטלפ ןיב תוירושק
 ו --7777-7-777---

 עכתנ סינותנ ןוסכיא

 06 )6-6 תויצקאסנרט דוביע

 |  המישמל המאתה =
50/0 561 5/8050 

 זסז וצסזששסוס

 הלועמ בוט ריבס עורג
 6-6 )000 תיטירק-תונימא ימושי

 8 6 )006 1)(5, תונכית

 0-6 )6 )0 .תומרופטלפ ןיב תוירושק

 6 6 )00 סינותנ ןוסכיא

 6 6 )0-0 תויצקאסנרט דוביע

 וניאו יתודידי רתוי הברה אוה טפוסורקימ לש

 לש םיינכטה םיטקפסאה לע םירבסהב ךסוח

 .טנמלא לכ

 -ייס :רקיעה לומ תודמגתמ ונתוינורט לכ לבא

 תונוכת תכרע ,המיהדמ תוריהמ תקפסמ סיב

 םימושיי יקפס לש תיביסמ הכימתו תומדקתמ

 593% יזא ריחמהמ סלעתנ סא .ייתיזחה דצייל

 501. םינותנה דסמ קפס אלל איה 501. 56%

 תא ול ונקנעה ןכל .ק6 תביבסל רתויב בוטה

 טסחסתפ' | -"םיכרועה תריחביי  ראותה

0 ₪ 

 תימואלניב 1/4 תיחמזמ 5%

 (םיקסע רוזחמ רכוד [זילימ 400-ז םינמזימ םידבזע 1700) / 0 , [ 9 5 / 0 \ 2 , 1 1 1 1
 .תדושקתךארידת י"ע לארשיב התעמ תנצוימ ו ו

 40055/0/05 תא ףידעת - םיניינעב ןיבמ התא םא
 .ןארידתו סב ךמרגנוא לש ןיינע יניבמל 1/4// תמה

 03-9241488 ,03-9241229 .כס םינותנ תרושעקת תקכחמ לא הנפ אנ ,ףסונ םדימל
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 ' נורו קן ודו

 הנוננה תשוב

 ,ן'נע 'ניבמל 14\| -ה
 .ןארידתו ןמרגנוא לש

 הריחב

 ס
 לארש 8

 יונו
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 120 ימעמ ךשמה ו מ

 הידמיטלומ תובחרה לש ילרגטניא קלחל ךכ

 .\/1ח605-ל

 -תל לוקה ןיב ןרכנסמ ,םיצבקה טמרופ ,א\1

 לודומ ידי-לע תישענ םינוטרסה תנרקה .הנומ

 רושיק) 015 תרשכ לעופה ,א6618 :13ץ6ז שדח

 -יסה תא \בשל ןתינש ךכ ,(םיטקייבוא ץובישו

 ןוטרסה תרדחה .018 ךמות סושי לכב סינוטר

 אלל ךכב ונחלצה ונחנאו הטושפ איה סושיל

 -ימ לש \שסז6-ו סוטול לש חוו זס םע ,תויעב

 רתוי םג הליבחב תללוכ טפוסורקימ .טפוסורק

 .רוטילקת לע המגדה ינוטרס 200-מ

 תדעוימ הניא איה םג ו084וו הכירעה תנכות

 לש םיקייודמה םירוביחהו םיכותיחה עוציבל

 אצמי ואדיו בבוח שמתשמ לבא ,יעוצקמ ןפלוא

 -ישו םיטרסה תכירעל םייטיסבה סילכה תא הב

 .לוקה ספב דרפנ לופיט םג ומכ ,םצוב

 -דה םטירוגלאב הטילש תרשפאמ םג הנכותה

 הנומתה תוכיא ןיב ללקשל ןתינש ךכ ,הסיח

 הסיחד םדקמ זוטק ידי-לע ,םינותנה חפנל

 -לא ידי-לע ללכ ךרדב תישענ ואדיו תסיחד)

 םינותנהמ קלח רמולכ ,םירמשמ -אל םימטירוג

 ךל תרשפאמ הנכותה .הסיחדה ךלהמב דבוא

 םידבואש םינטקה םיטרפל ןנווכתמ ףס עובקל

 .(ךילהתב

 -לל תשמשמה 6032 איה תרחא רזע תנכות

 -תמ הרמוח םע בולישב ואדיו תוגוצת תדיכ

 סיטרכ םע ועציב ונלש תוקידבה תא .המיא

 רלוד 1,890 וריחמש ,לטניא לש ,גסוסח 608 2

 ךל תרשפאמ הנכותה .יתימא ןמזל היצפואה סע

 תויביס) עבצה קמוע ,תונומתה רוקמ תא רוחבל

 .הנומתה | לדוגו | ןונעירהה רדת | ,(הנחבא

 -יס 16 וא 8) לוקה תוכיאב תטלוש םג הנכותה

 .הטלקהה תמצועו תוהפיסה בצק (המיגדל תויב

 סע יח ואדיו טילקהל ונתלצה טיטרכה תרזעב

 .הינשל תונומת 30 לש בצקו לסקיפל תויביס 4

 -נפ ןורכז חפנ םישרוד הלא םירטמרפש ןבומכ

 ואדיו תינש 10 לש עטק ,הסיחד ירחא םג .יטסט

 ,ילמינימ וידואו (הינשל תונומת 15) טאומ בצקב

 .ןורכז טייבהגמ 2-ל קקזנ

 הרמוחב תולת

 ופמס תחת תלבקתמה הנומתה לש תוכיאה

 גיצהל הצור התא םא .הרמוחב תורישי היולת

 ,היויולט לש ןונעיר בצקו יעבט עבצב אלמ ךסמ

 -גמ 66 וא 50 לש 486 בשחמב דייטצהל ךילע

 גוסמ ואדיו םאתמ ,ריהמ 5051 קסיד סע ,ףרה

 הנומת תשירפל תדחוימ הרמוחו ייימוקמ קיפא"'

 לע רומשת הדובעה ןמזבש םג יוצר .יתימא ןמזב

 חיטבתשו תכרעמה קיפא לע תילמינימ העונת

 .תוליעיו הינומרהב םילעופ ךלש םירביירדה יכ

 םיחנעפמ-םידדוקמ "'השולשב תכמות 0

 -ומת םישרופו םיסחודש םילודומה ,(60080)

 ,לטניא לש 10660 תא םיללוכ הלא .ואדיו תונ

 טס 1 טמרופו טפוסורקימ לש 815 תסיחד

 אלל רזחשל ונחלצה םלוכ תא .טפוסורקימ לש

 .תדחוימ הרמוחב ךרוצ

 לש בולישב ונגשה רתויב ההובגה תוכיאה תא

 חילצהש דיחיה ,1ת660-ו 6ווסח 1668 סיטרכ

 ןונעיר בצקו תויביס 24 לש עבצ קמוע קפסל

 השענ רבגומה בצקה .הינשב תונומת 30 לש

 -ומת תרציימ תכרעמה רמולכ ,היצלופרטניאב

 תחיקל ידי-לע ואדיוה ףצר תא תומילשמה תונ

 ןתינ ןתוא תונומתה בושיחו תובקוע תונומת

 .םירבעמה תא ייקילחהייל תנמ לע ןהניב רוזחשל

 ךא המוד אוה טפוסורקימ לש 1660 1 קדוקה

 תויביס 16 וא 8-ב קר ךמות אוה .רתוי לבגומ

 -הל ןתינ הרמוח תכימת סע .ךומנ תונומת בצקו

 עבר) םילסקיפ 320א240 לדוגב הנומתל ךכ עיג

 815 .הינשל תונומת 24 לש ןוכדע בצקו (ךסמ

 (הילימיסקפב שמשמש הזל המודה הסיחד דוק)

 סא ,םימדוקהמ בוט תוחפ הסיחד סחי קפסמ

 תרבעה ומכ ,םידחוימ םימושיל ףידע אוה יכ

 םידח ראתמ יווקב תונייפואמה ,תויפרג תונומת

 .םידיחא עבצ יחטשו

 -חת ריחמ ,רלוד 150-ב בייהראב תרכמנ הליבחה

 -ימש קר לבח .לפא לש צא דוחש-ל יתור

 -תל התחטבה תא ןיידע השממ אל טפוסורק

 טפוסורקימ הזכ ריחמב .םיינשה ןיב תומיא

 -יעה םימושיל ואידוה בוריקב בושח דעצ השוע

 .םילבוקמה סייקס

 =וג5ה קזוח[
 \ווחטסופ ץיאמ

 הק לש רזייל תספדמל

 דעונש ןושארה סיטרכה לע הזירכה ₪16 תרבח

 לע \/ותשסשפ ימושי לש הספדהה תא ץיאהל

 רצומה .ישילשהו ינשה רודהמ 145616( תוספדמ

 -מל עקות התא ותוא ,תויביס 16 סיטרכ ללוכ

 -מה לש םינפוגה ץירחל תעקתנה תינסחמ ,בשח

 הספדהה ןמזב .םינשה תא רשקמה לבכו תספד

 -רה ךילהת) דומעה תנומת תא סיטרכה רציימ

 [ו 2
 בשחמב (רזייל הספדה לכל םדוקה היצזירטס

 ילרגטניאה רקבה לגוסמש הממ רתוי רהמ ,ךלש

 תשגנתמ הניא הריהמה הספדהה .תספדמה לש

 התא ןהב (אטַז) הנחבא רופיש תויגולונכטב

 .שמתשהל יושע

 (הקדל םידומע 4) תיטיא תספדמ ךל שי םא

 -מה דיחיה אוה הזה ץיאמה ,ואדיו תסינכ אלל

 -שמ התא סא .תוריהמה תא רפשל ךל רשפא

 ןיקתת יכ ףידע ,הקדל םידומע 8 תספדמב שמת

 -הל ףסונב ,קפסמש ,ו/וח6800 סיטרכה תא

 .טפירקסטסופ תומיאתו הנחבא רופיש סג ,הצא

 עס[
 ןירקמ תרבחמ בשחמ

 לודג ךסמ לע

 תרצות א6צסז חוט שדחה תרבחמה בשחמ

 שיבגה ךסמ :העיתפמ הנוכתב דחייתמ אס

 םג שמשל לוכי ולש ינועבצה (106פ) ילזונה

 סצמתחמגש) יליע-לוטמ רובע ףקשכ

 הגומתה תא ןירקהל ןתינש ךכ ,%8

 -קא הצירטמ גוסמ אוה ךסמה .לודג ךסמ לע

 640480 לש הנחבאב םינווג 256 םע ,תיביט

 תרצונה הנומתה .ריהמ ןוכדיע בצקו תודוקנ

 םיעבצ סע ,הדח איה ןייוצמה ךסמה ידי-לע

 -וע יליע ףקשל ךסמה תכיפה .םידיחאו םיקומע

 תיסיסבה הרוצל ותרזחהו הקדמ תוחפ תכר

 .הקד יצחמ תוחפ

 ,יליע לוטמ לע םוריעה ךסמה תא םיחינמ רשאכ

 -חה הרונה ידי-לע ומומיח תא עונמל ךרוצ שי

 -וואמ הרבחה תקפסמ ךכ םשל .לוטמה לש הקז

 .ומצע ךסמה לש הלעפהה חתממ לעופה ,רר

 םע לוטמב שמתשהל שי תילמיטפוא האצותל

 ןירקהל רשפא זאו ,רתוי וא טאוו 400 לש הרונ

 תא אורקל ןיידעו רטמ 3-כ לש לדוגל ךסמה תא

 ליבקמב רבחל םג ןתינ .ראומ רדחב הנומתה

 -פה ןמזב גיצמה תא שמתשמה ,/064 רזע ךסמ

 .בשחמה תלע
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 -רג הגוצת םע קזח תרבחמ בשחמ לש בולישה : (

 -סמ לע הנרקה תלוכיו המישרמ תינועבצ תיפ

 רישכמל 86שפז 6חגופ6ז-ה תא השוע םילודג םיכ

 םילהנמו תוריכמ ישנא ,םיכירדמ רובע ןייוצמ

 -מה .דחוימב םיבוט השחמה יעצמאל סיקוקזה

 -מב לבא ,הובג אוה , בייהראב רלוד 6,495 ,ריח

 .העקשהה תא קידצמ תונוכתה ךס הז הרק

 םסז!ּהח0 24508| 0
 םיתנכתמל שפוח

 לש השדחה הסריגה ירוחאמ תיסיסבה הסיפתה

 .תולבגממ תנכתמה רורחש איה לקספ דנלרוב

 864 | םידומב םימושי רוציל שפוחה

 .ולותנסא5 וא 205 תביבסב ק80750615ת-ו

 -לו לקספ וברוטל תפתושמ החבשהב רבודמ

 205 | תובחרה תללוכה תונולח-לקספ-וברוט

 -חה ,ז[פמ ,םימושיה חותיפ תביבס .תוילרגטניא

 -יל תרשפאמו 640א  םוסחמ תא תחסכמ השד

 תוימניד רושיק תוירפיס ,כ05 תביבסב סג ,רוצ |

 תוניטור תונבל וליפא ןתינ .צ/ותוסא5 חסונב

 תחתו 205 תחת יוניש אלל תולעופה

 .\\וח6סוא5

 :ללוכ ,רזע ילכ רשוע תללוכ חותיפה תביבס

 5581 םח, ץתסמז.םח, קסמט6סמח

 תשא | תירפיסו 50005, 050

 תלוכיה אוה יתימאה שודיחה ךא .האלמ דזאומ

 דומל ₪05 ימושי ,רצייל 7 לקספ-דנלרוב לש

 ילבמ 640% תולבגממ גורחי סושיהש ךכ ,ןגומ

 תינכות ונחקל ,לשמל .05 תובחרהל קקדזהל

 אלל . ןגומ דומב הדובעל התוא ונרדיהו הטושפ

 -בק ןועטל לקספ-דנלרוב החילצה ףסונ יוניש לכ

 קשממ תועצמאב ןורכזל טייבהגמ 2 חפנב םיצ

 -ותל יונבה (פקאו[) כ05 א0ד6דםס אוססמ

 תונכות לש תלוכיה איה המיהדמ רתוי דוע .הכ

 לכ ,הפש לכב ,ם11/ תונכות לכל אורקל או]

 -סל תויפיצפס תויצקנופב תושמתשמ אל ןה דוע

 .\(וחטסש% תביב

 -תל עבצ תושגדהב תכמות [פ5 חותיפה תביבס

 -ומ םילימ ,סודאב ןה תודוקפ לשמל ךכ .ריבח

 וז הרוצב .לוחכב תויתוא תורשרשו קוריב תונג

 .אילפהל טושפל ךפוה סקטניס תואיגש רותיא

 תרדגה םע הרפוש םיטקייבואב הכימתה םג

 הקיתווה הרדגהה תא המילשמה , 6

 -מש ,אאפאודתס הרומש הלמו קחו גדמ

 הפשל .םישדח םיטקייבוא תפסוה לע הליק

 ךסב .םיטעמ סייוניש קר דנלרוב הפיסוה המצע

 וניאר אל הכ דעש תונוכת 7 הסריג תשדחמ לכה

 .רודיהה תוריהמב עוגפל ילבמ ,תונכית תופשב

 תללוכה תיעוצקמ חותיפ תביבס הרצי דנלרוב

 תוינכות תיינבל םישורדה םירזעה לכ תא

 .\/וח605-) ,םידומה לכב ,005-ל

 =וו6ןבא6ז קזס
 םולשב רגיהש םינותנ דסמ

 שעוטניקמ תביבסמ

 תרבח לש םסינותנה דסמ לש תידוחיה הנוכתה

 -יקמ תסריג םע תמלשומ תומיאת איה 5

 לש תב תרבח איה סירלק .ןיטולחל ההז שוטנ

 הלכי אל איה םגו ,הנכות קווישו חותיפל לפא

 המכו המכ יפ לודגה קושה לש יותיפב דומעל

 -וע תושדחה \\וח6סש5 תואסריג .ק6 יבשחמ לש

 .רתוי הלקל שוטניקמ תביבסמ הריגהה תא תוש

 תרשפאמ תגו6א(ג6שז זס לש \/ות6סשמ תסריג

 סינותנו םיצבק קולחל שוטניקמו 26 יבשחמל

 .המרופטלפ ילדבהמ תטלחומ תומלעתה ךות

 תונוכת לע רתוול םיבייחש אוה דיחיה דוכלמה

 .015-ו פספ ומכ ,ו/וחטסא5 לש תוידוחי

 ינפוגב תכמות םג 2.0 השדחה הסריגה

 ויה אלש תורחא תונוכתו הידמיטלומ .,דיתנטד'עק6

 איה סיצבקה תרדגה .תומדוק תואסריגב תונימז

 -של תומש רוחבל לוכי התא ;המישרמו הטושפ

 ידי-לע םתוא תונשלו ךרוא תולבגמ אלל תוד

 -וק ,םינותנ ליכהל סילוכי תודש .הכלשהו הרירג

 תנכה .תועש וא םיכיראת ,ואדיוו ,הקיפרג ,תול

 ,תויצקנופ 70-מ רתוי תרזעב ,םיבשוחמ תודש

 לש הכירעו לוהינ םג ומכ ,רתויב הלק איה

 .תודש

 ינפוא העבראב תשמתשמ | וו0אגאסז זס

 ,סתמשומש - הריקס ,1/גצ00ַד - החנה :הדובע

 רבעמה .אזאפ - שופיחו 55/\880 - ףודפיד

 תורמל .רבכע תציחלב השענ ינשל דחא ןפואמ

 ,(אותטסשמ לש אס[ קשממב תכמות הנכותהש

 ןפוא .החנה ךסמב דיחי ךמסמ קר גיצהל ןתינ

 -דה ינפל החנהה תא קודבל רשפאמ הריקסה

 -יחו הכירע ,ןויעל םידעוימ שופיחו ףודפיד ,הספ

 -ופ השעמל םה 1/צ0שַד5-ה .םיצבק לש שופ

 רידגמ התא סתועצמאב ,דסמה תלעפהל םיטמר

 -וכ ,םיכתח תוספדה ,םינותנה תסנכה הנבמ תא

 7 סע תקפוסמ הנכותה .המודכו םימוכיס ,תורת

 תולבוקמה תורוצל ,שארמ סינכומ םיטמרופ

 -קב ןתינ .םירוטו תורושב לשמל ,החנה לש רתוי

 .ךיכרצ יפל םינותנ טמרופ תונשל תול

 תפש ידי-לע עצבל ןתינ טושפ | תונכית

 -ונב תודוקפ סע ,הטושפ (56חקונחַפ) "םיטירסתי*

 וא "...ב הנורחאה המושרה תא קבדהיי :חס

 -ית תפשב הכימת אלל ךא ,ייאבה הדשל רובעי

 -ומ תוינבתב תשמתשמ הנכותה .תיניצר תונכ

 7 ,םייתרגיש םימושי חותיפ ךרוצל שארמ תונכ

 תנכה תוללוכ ןהו הליבחה סע תוקפוסמ ןהמ

 םירצומ גולטק ,תוריכמ לוהינ רפס ,תוחוקל רפס

 -עב הכימת ,שוטניקמ תונכות לכ ומכ .המודכו

 ,הנכותה לש ילרגטניא קלח איה תיתצובק הדוב

 .אקקו6דג|א וא א6ווג6 תחת

 ,רתויב :תורחת ריחמב דסמה תא העיצמ סירלק

 םינותנ דסממ רגהל הצורש ימל דבלב רלוד 9

 דסמ הניא טלחהב ו16א/866ז קזס-ש תורמל .רחא

 םא ,(/ות6סא5פ תביבסל רתויב קזחה סינותנה

 שוטניקמ תונחת לש תברועמ הדובעל קוקז התא

 .ךרובע הנכותה וז ,ק6-ו

 63ח0ח
 טפס!6 6% 0
 שאר ריחמב רזייל תוכיא

 תוביס

 הטילשה יזועממ דחא לע רעתסהל הטילחה ןונק

 -טל תארוק ןונק .ויד תקרזה תוספדמ ,אס לש

 אוה לדבהה לבא תועוב תקרזה הלש היגולונכ

 ואב רבודמ שמתשמה תניחבמ .ורקיעב יטנמס

 תויתוא הקיפמה ,הטקש תספדמ :האצות הת

 125 ימעב ךשמה



 באכ אלל וזוח005 תצאה
 לוח000%₪5 תחת הליעי הלועפל בשחמה ןוגריא לש תורבידה 0

 וליפא ילוא - 386 'ורמ סוסיי תשכר יה

 תמתור \צגתסש5 3.1 דציכ תוארל ידכ קר - 6

 תורוצת 10 תומייק ,ךכ םא !השרחמל ותוא

 תא ררחשל ידכ תונבל לוכי התאש תוטושפ

 ףוריצה תנקתה .בשחמה לש לאיצנטופה אולמ

 הרמוחלו עצבמ התאש הדובעה גוסל יוצרה

 תכרעממ ברימה תא קיפהל ךל עייסי ךלש

 .ךלש \אות6סש5-ה

 5חוגז(כזוו6- ב שמתשה

 (המוד סופיטמ תינכות וא) 5חוגחפתש6 תנקתה

 לוכ: התאש רתויב בושחה דדובה דעצה איה

 5חואחכחט6 .\0:ח6סש8 תוריהמ תרבגהל תושעל

 תשמתשמה ,קסיד-ןומטמל תוריש תנכות איה

 םינותנה תציצחל (5אוטח660ַ) בחרומה ןורכיזב

 .םהמו םיטקסידה יננוכ ךותל םירבעומה

 תלעופ \צותשסאפ 3.1 סע תקוושמה 4.0 הסריג

 .דחאכ םיחישק םיקסיד סעו םיטקסיד סע

 תקוושמו \/ותטסאפ 3.0 סע הקוושש ,3 הסריג)

 חתישק קסיד ינותנ תנמוט 05 5.0 םע סויכ

 הנוכמה הקינכטב תשמתשמ תינכותה .(דבלב

 (\צחו6 ס6ווות6 030ח1תַק) "רוחאל הביתכ תנמטהיי

 ,תוינש שמחל דע קסידל הביתכה תא החודה

 קסידה יעוציב לש יתועמשמ רופיש ךות

 שומיש סע הנכות איה \וחטסא< .םיללוכה

 קסיד ןומטמב שומישש ךכ ,םיקסידב יידבכיי

 ןפואב םיעוציבב חוורה תא רפשל לוכי ריהמ

 טושפ ,5חגח0חט6-ב .שמתשהל ידכ .יטמרד

 תא הירחאלו 5/8784 הדוקפה תא ףסוה

 ףבוקל (א | טייבוליקב) ןומטמה | לדוג

 הגוש הז רבד .ךלש אטדסמאמס 7

 - תרהצה הצוחנ התיה ןהב ,תומדוק תואסריגמ

 ,אמגודל .ךלש 60א10.8צ5 ףבוקב סמן

 םע 5חגחסחו6 תא ןיקתמ 5 דא ש 8

 ללכ ןיא .(2א18) םיתבהגמ 2 לש ןומטמ ןוהכז

 ןומטמ ;הוחבל ךילעש לדוגה תעיבקל עובקל

 ךא ,רתוי םיריהמ םיעוציב קינעמ רתוי לודג

 וחנה 8/-ה ןורכיזמ קלח \\וחשסא3-מ דדוש

 ,תוצקהל ₪41 המכ חוטב ךניא םא .דאמ אל

 רוחבל 5חוגחפח+6-ל ןתו לדוגה ןויצ תא טמשה

 \/ותנסש5-שכ לדחמה תרירב .ךרובע ותוא

 תוחפ םיליכמה םיבשחמב 0% :הנתשמ הצר

 1- .םע תוכרעמב 6% ,84 ןורכיז 1א18-מ

 1או8 ,2-4א/8 םיליכמה םיבשחמב 128 283

 םע םיבשחמב 2א18-ו 4-6%8 סע םיבשחמב

 ו\או לש 8\6-מ רתוי

 סיסורפ ך'ג תאמ

 1א8 .ןומטמל הלעמו 1או₪ שדקה ,רשפא םא

 והז .806-כ לש (םגז ₪₪6) העיגפ רועיש קיפמ

 אלו ןומטמהמ עצבתמה קסידל תושיגה רועיש

 תתפ ,ךמצעב תאז דודמל ידכ .קסידהמ תורישי

 חווידהמ .5א18ַדפא//8 דלקהו 205 ןולח

 קלח ,דבלב ןומטמה תועיגפ תא חק ,טלפייש

 לפכהו ,ןומטמה לש תוצמחההו תועיגפה סוכסב

 עידומ גצהש חימנ ,אמגודל 100-ב

 . "1,913 6306 תנזפ 3ת6 587 03076 חו15805"

 אוה יחכונה העיגפה רועיש

 [1913 / (1913+587)] א 1000 = %

 \/ות0סואפ 630טזס6 1 תא ךדיב שי םא

 עדימ תאלמ טפוסורקימ לש קסידו רפס תליבח)

 שמתשמל ךירדמב אצמת אלש ,ו/ותסא< לש

 תורישה תנכותב שמתשה ,(\/\ות6סאפ | לש

 .8חוגחכחש6 תוליעפ תא רטנל ידכ 5חוגה/סח

 בשחמ לע הובגה ןורכיזב 5חגח0חש6 תניעט

 וא 8801 סופיטמ חישק קסיד רקבב שמשתמה

 הלולע ,(טטפ 35ו6חחַק) םיצורע תטילש םע 1

 הציצח ליעפמ ךניא סא ,םינותנ ןדבואל םורגל

 .(ךשמהב האר ,0סטפ|6 פט/!6חתק) הלופכ

 ןורכיז קולב) שאופ-ל סושיי ןעוט התא רשאכ

 05 (םירביירדל 205 ידי לע הצקומה ןוילע

 הטשמ ךא ,בחרומה ןורכיזב דוקה תא תמקממ

 .1או8-ה ןויצל תחתמ אוהש בושחל תינכותב

 מייעיה תא םיפקוע םיצורע-תטילש םע םירקב

 םינותנ םיקיתעמ סה רשאכ ,05 תאו (6ל0)

 םכח ועא רקבה םאש ךכ .ןורכיזל קסידהמ

 תעדל ילבמ ,ןוילעה ןורכיזל בותכי אוה , קיפסמ

 םוקמב ,תיזיפ ,םקוממ 5חוגחפת6 לש \צוחהש

 תמקממ ,וז .תורשפאמ ענמיהל ידכ .רחא

 ןורכזב ףצוחה תא | הלופכה הציצחה

 5חוגחסתש6 לוכ* ,לזמה הברמל .ילנויצנבנוקה

 .הלופכ .הציצחב שמתשהל םאב ךל רמול

 \אותטסו4-ל ךירדמה לש 14 קרפב ןייע םיטרפל

 .ךלש

 עובק הפלחה \בוקב שמתשה

 לש רבגומה דומב וואס תא ץירמ התא םא

 שומיש ידי לע םיעוציבה תא רפשל ךידיב ,6

 ינש .ינמז אלו עובק 6₪ּגְק ₪6) הפלחה ץבוקב

 תגא-ה ןורכיז תומכ תא םילידגמ םיגוסה

 .ךלש בשחמב ןקתומכ תטלוק (/ות6סש5-ש

 הנימזה תומכה לע תולוע ןורכיזה תושירד רשאכ

 .הז ץבוקב םינותנ \שגותטסאפ תנסכאמ ,לעופב

 בוק רתוי ךל רזוע ,אגא! תוחפ ךל שיש לככ

 .הפלחהה

 לדוג לעב יומס בוק אוה עובק הפלחה ץבוק

 תיירפסב ןכושה ,(עבוק התא ותואש) עובק

 סלכאמ אוה .רחוב התאש ןנוכה לש שרושה

 קסידה םא .םיפוצר (סוטנוטמ) תולוכשא

 רוסא ,עובק הפלחה \בוק רבכ ליכמה חישקה

 תונכות בור ,לדחמ תרירבכ .הז בוק זיזהל ךל

 .םילומס םיצבקב תועגונ ןניא שוביגה

 בוק תריחב ךילהת תא השוע \/ותסואפ 0

 השוע \/וחשסש5 3.1 .ידמל ביאכמל עובק הפלחה

 חולמ תתגתס66 386 רוחבל קר ךילע .טושפ ותוא

 "רותפכ" לע ץוחללו ,(6סחזזס| ?גתשו) הרקבה

 תביתב | .(לעופב ןורכיז) שוחטג| א6חוסְהק-ה

 תא רחב ץוחג| אחסק-ה לש גולאידה

 קר .>6חהגתשה* תא רחב דץק6 תחתו גש

 הפלחה ץבוקב שומישל אצמת דחא ןורסיח

 ךניאשכ וליפא ןימז וניא ול רומשה חפנה :עובק

 .\/ותשסא5 תא ץירמ

 7ג288%(5-ב שמתשה ,רשפאה תדימב

 6תגתַק6 רחוב התא רשאכ ,\/ותשסשמ 3.1 תחת

 לעופב ןורכיזה לש גולאידה תבית תבחרהל

 ןטק עובירב ןיחבהל לכות ,הרקבה חולמ

 ."ש6 1)32-8 15% 40068"-כ ןמוסמה תיתחתב

 (:951218א םיתעל הנוכמה) וז היצפוא רשאכ

 תרשקתמ רבגומ דומב \/ת6סש5 ,תלעפומ

 איה ,וז ךרדב .חישקה קסידה רקב סע תורישי

 קסידל השיג תורגישב שומישמ | תענמנ

 רתוי ךרואה רבד) 8105-בו 205-ב תונסכואמה

 ןגומ דוממ רובעל תבייח \/ותשסש3-ש סושמ ,ןמז

 שומיש ידי לע .(ן[הב שמתשהל ידכ יתימא דומל

 תחושל ןגומ דומב טיב 32 לש (0חצשז) ןקתהב

 ,קסידל השיגה תא הציאמ ת420:6 ,רקבה םע

 1 יסמ טוטרש .וצותנסשמ יעוציב תא תרפשמו

 .491208א תא יטמיכס ןפואב סיגדמ

 ןמס ,ןמוסמ וניא טייב 32-ל השיגה עוביר םא

 ידכ \/ותסאפ תא שדחמ לחתאל ךילע .ותוא

 השוע התאש ינפל ךא ,תג1פו:< תא ליעפהל

 !ךלש חישקה קסידה לש יוביג עצב ,תאז

 שומישה תא תלטבמ לדחמ תרירבכ ואוח 05

 סיארנ םימייוסמ םירקבש סושמ , ת1006-ב

 השעמלש דועב  ,חגצ1סומ-ל םימאות לוכיבכ

 רקבב תשמתשמ תג םא .הלאכ סניא

 תא ןיטולחל סורהל הלולע איה ,םאות וניאש

 אירק יתלבל וכפהלו חישקה קסידה יצבק

 .ןיטולחל

 ,טייב 32-ל השיגה עוביר תא האור ךניא םא

 לכו: אל ךלש רקבהש הטילחה (ות6סאצ

 םירקב סע קר תלעופה ,"412586 סע רדתסהל

 \/6נשת לש 021003 בבש לע םיססובמה

 טפוסורקימ .םהילא םימלשומ םימאותו םופווג1

 םירקבהמ 90% הסכמ וז השירדש הכירעמ
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 הז רפסמש הארנ ךא ,םויכ שומישב םיאצמנה

 םיטעמ 8651-ו ₪501 ירקב קרש סושמ קמטצמ

 .\/1003 ימאות סה

 תייצפוא תא ךל העיצמ הניא \/וח6סשא סא

 לכל רבעמ עדוי התא ךא ,תג108א-ב שומישה

 ,\( 10003 םאות אוה ךלש רקבהש קפס לש לצ

 גצוכוצ-ב שומישה תא רשפאל לוכי התא

 תואבה תורושה שולש תא ףסוה .ינדי ןפואב

 :8צ 81 א .ןאז לש ₪א1386 הקסיפל

 328 15% 66855 =סא

 כמשןספ = *א3

 עפש]ספ =* וש תסדיאז
 אדו ,וצותטסאפ תא לחתאמ התאש ינפל ,בוש

 הרקמל ,חישקה קסידה תא הבגמ התאש

 912888 םאות וניא רקבהש

 דבלמ ףסונ ןורתי שי 941286 ינקתהב שומישל

 \/ותנספ ,עקרב הצר 205 תינכות םא :תוריהמ

 האצותכ .8גא-ב הלוכ תא רומשל תבייח הניא

 ,05 | תונולח רתוי חותפל ךתורשפאב ,ךכמ

 סהש 84%1-המ קלחב סיכוז \\וחטסשפ ימושייו

 .05-ה תונולחל הלא םיבצמב םידבאמ

 חישקה קסידה תא שבג

 סיצבקה תא (היצטנמגרפ-הד עצבל) שבגל ךילע

 ,תוביסנה לכב רידס חרואב חישקה קסידה לע

 ,\/ות6סשפ תא ץירמ התא םא דחוימב ךא

 הברהב ההובג תוחיכשב קסידל תשגינ \/גת6סושפ

 לש תוירלופופה תורישה תוליבחמ תובר רשאמ

 בורק .קסיד ישבגמ תללוכ \א/ות6סו-| 5

 תציחמב תאצל הרומאה ,05 6.0 םגש יאדול

 ,ללככ . שבגמ איה םג לולכת 1993 לש הנושארה

 עייסי ,ךלש חישקה קסידה תא ץיאמה רבד לכ

 ,\/וחשסשמ תא םג אהל

 הספדהה להנמ תא רטפ

 תמישרב הובג םוקימב תאצמנ תיטיא הספדה

 לוכי התא .ו\ותטסאפ לש תוחיכשה תונולתה

 קת תריחב ידי לע תוריהמה תא ריבגהל

 ךא ,םחחז א!גתגקסז לש 0קווסח< טירפתמ ?תסחוץ

 רחא סוקמ לכב רתוי םידורי םיעוציב ריחמב

 תפיקע ,םישמתשמה בוה רובע .תכרעמב

 בוט ןורתפ תקפסמ ןיטולחל קשחת( א[גתגקסז-ה

 גולאידה תבית תא חתפ ,תאז עצבל ידכ .רתוי

 ןומיס תא לטבו ,הרקבה חולמ ?חתוטשמ לש

 .ןולחה תיתחתב "0% ?חחו א/(גתגפסז" עובירה

 ליחתמ םסושייש רחאל .תוחונ טעמ דיספת ךכ

 הטילשהש דע רתוי בה ןמז ףולחי ,הספדהב

 תלוכיה תא בירקמ התא ,ןכ ומכ .ךילא תרזוח

 םויס ינפל הינש הספדה תמישמ ליחתהל

 ןעמל ,תאז סע .הנושארה הספדהה תמישמ

 .רתוי בוט ןורתפ אוצמל השק ,תטלחומ תוריהמ

 יטרדנטס דומב שמתשה

 רשאמ רתוי ריהמ אוה יטרדנטס דומ - ןוכנ הז

 התא .205 ימושיי דחוימב ,386 לש רבגומ דומ

 תא שטונ התא רשאכ םירחא תונורתי לע רתוומ

 לעופב ןורכיז ומכ ,386 לש רבגומה דומה

 סע .תונולתב 205 ימושיי ץירהל תורשפאהו

 לחתה ,תוריהמ אוה ךל בושחה רבדה םא ,תאז

 דומה תא הסנו /8 היצפואה סע \/ותוסשפ תא

 .יטרדנטסה

 \/זא אז-ב ןמוש יפדועמ רטפיה

 השענ אוה םאו ,ןמזה סע לודגל הטונ ו/זא.זאז.

 \/ותטסשצ .םיעוציבב עוגפל לולע אוה ,ידמ לודג

 גישהל ידכ) לוחתיאה ןמזב \/זא.זאז-ב תצעייתמ

 הדיריהש ךכ ,(תכרעמל םיבושח םירטמרפ יכרע

 בוק .הז בלשב דחוימב תשגרומ םיעוציבב

 ןמזוה תא ךיראהל םג לולע לודג שזא.א]

 .\שסזא5 !סז \/ות6סופ ומכ םימושיי תלחתהל

 תוינכותש הדבועה ידי לע תפרחומ היעבה

 \עזא.זאז-ל תורהצה תופיסומ תובר ואוח

 ןהשכ ןתוא תוקחומ ןניא ךא ,הנקתהה ןמוב

 אל החימצ ינפמ רמשיהל ידכ .ןורכיזהמ תונופמ

 תורסח תורוש סעפ ידמ קוחמל ךילע ,תרקובמ

 טילחהל ידמל השק םיתעל ,לזמה עורל .שומיש

 ךתורשפאב .רתוי שומישב ןניא תורהצה הזיא

 ואזא.ןאז תא קיתעתש ךכ ידי לע וז היעב ףוקעל

 םעפב התצרה וא השדח תינכות תנקתה ינפל

 הסריגה תא הוושה ןכמ רחאל .הנושארה

 ןמסו ,תמדוקה הסריגל ו/זא.ןא] לש תיחכונה

 סייןישה תמישר לע רומש .םייונשה תא

 סושיי ריסהל ךילע םא זאו ,תינכות לכ תעצבמש

 .קוחמל תורוש ולא ךל הארת המישרה ,והשלכ

 םייוכיש רחא בוקעל רתוי דע הבוט ךרד

 תורישה תנכותב שומיש איה \שזא.זא[-ב

 רודמב הגצוהש ,דגניקנבור לינ תאמ אסא

 הרודהמב 1992 ילו: שדוח ןוילגב "עוווטספ"

 ,לזמה הברמל .6 אגקגקוח6 לש תיאקירמאה

 יצבקב \/ותוסש5 תוינכות רתויו רתוי תומשתשמ

 ןוסכיאל הבוט ךרד םיקפסמה ,םייטרפ אז

 תא לברסל ילבמ קסידה לע (₪ותַפפ) םינבמ

 .ואזא.א]

 58101.1 לש ןידע ןונוולכ

 פד םאו.ןאז לש ₪א1₪386 עטקב םינבמ רפסמ

 :לשמל .םיעוציבה לע םיעיפשמ

 ועתסש<-ל | ןטצמ | ו ם5צ508א05-0א

 וניאש םושייש םעפ לכב ו ן/(גתגַפסז-ל עידוהל

 לש םש הנשמ וא קחומ ,רצוי \/ות6סשג לש

 הדימב םיעוציבה תא דירוהל לוכיה רבד - ץבוק

 .הבר

 תא הטיאמ 1041 08=30180> הרהצהה

 \אותשסא5 תא החירכמ איהש ךכב ןנוכה יעוציב

 םיקספב לפטל 8083105 תרגש לש ךמתסהל

 םיבשחמ .ןנוכה רקב לש | ([1אדםתתטקז5)

 הנבמה תא םישרוד םימייוסמ

 אוה ךלצא םא ךא ,שדט 1 ופוחס = 0

 \/ות6ספ-ש ןכתי .0ח-ל ותונשל הסנ 08-ל ןווכמ

 עקתתש וא ,רבגומ 386 דומב לחתאל ברסת

 שדחמ ךורע טושפ ,הז הרקמב .לוחתיאה רחאל

 שדחמ לחתהו 181041/10180-ה תרהצה תא

 .\\'ות6סש8 תא

 386 דומב םיפרנ םיארנ 205 | תונולח םא

 הרהצהה תא ףיסוהל הסנ ,רבגומ

 תטרפמ וז הרהצה | .וא/ותסוא ק6גו61ןח0=06

 ךסמ ינונעיר ןיבש ןמזה קרפ תא הינש תויפלאב

 ןולחה ןנעורמ ,רתוי ךומנ הז ךרעש לככ .5

 .(50 איה לדחמה תרירב) רתוי תובורק םיתעל

 סושמ ,ללוכה עוציבהמ השעמל דירומ הז רבד

 ידכ רתו* תובורק סיתעל רצוע \/וח003-ש

 ןולחב סושייה האריי ,תאז סע .ךסמה תא ןנערל

 תרואב צירמ התא סא .רתוי רהמ ץרכ 205-ה

 ןמזב עקרב רתוי וא תחא 205 תינכות יתרגש

 התא , תיזתב םיעצבתמ \\ותסש< ימושייש

 רבד ,0-ל /וחמאס]טפוצ6 ןונוולכמ חיורהל יושע

 יעקרבש ₪05-ה תוינכות עוציב תא החודה

 וז הרוש לש הרישי הכירעל הביטנרטלאכ

 עובירה תא ןמס ,55דא1.1א11-ב

 "םאסןטפוע6 ות / סזטקזסטת0"

 .רבדה ותוא תא עצבמה

 ,הרקבה חולב

 הרמוח ירופיש לוקש

 רחא ךישופיחב הרמוחה תובישחמ סלעתת לא

 ירופישו מייע: לרופיש .\/ות6סש% קוזיחל םיכרד

 םירחא םירופיש ךא ,םירקי םה חישק קסיד

 84א1 רתוי הצקמ התאש לככ .ידמל םילוז סה

 ;רתוי רהמ הצר איה ךכ ,אמגודל ,ש/ות605-ל

 רשאכ קסידל תושיג תוחפ ושוריפ ןורכיז רתוי

 לש יחכונה ריחמב .תוינכות תנרמתמ 5

 בשחמ רפשל לוכי התא ,טייבהגמל רלוד 50-כ

 סושי לש וזל המוד תלעב 4א8-ל 2או8-מ

 רופישהמ עתפומ תויהל יושע התא .עצוממ

 .עוציבה תוריהמב לבקתיש

 תאדטאפמפ גוסמ אוה ףסונה ןורכיזהש אדו

 סישומיש שי /ותנספ 3.1-ל .םאקגאסמס אלו

 קופיס דבלמ ,םאקגאספס ןורכיזל םיטעמ

 ,םא18-ל םיעדומ 205 ימושיי לש תושירדה

 ,רבגומ 386 דומב .יטרדנטס דומב יצרה

 םאזטאסמפ ןורכיזה תא תשס תכפוה

 .[₪05 ימושיי תשירד יפל אש אסמס-ל

 - 4ד] 8514/0ן83 ומכ ו/ופ4סא5-ל ךסמ ץיאמ

 לש 1או8 םע רלוד 399 ידכ ךומנ וריחמש



 ךרדב \/וחטסאצ-ל המצוע ףיסומ - ריהמ \/\א1

 ךסמ תולועפ םיטיסמ הלא םינקתה .תפסונ

 םיחטש יולימ ,םיוק תחיתמ ומכ ,תולבוקמ

 תוזהב לשמל ,םילסקיפ שוג תזזה) פוזפוו-ו

 ךכו ,יפרג הנשמ-דבעמל (ךסמ תלילגב וא ןולח

 תוחפ ,תורחא תולועפ עצבל מייעיל םירשפאמ

 ,םיעוציבב יטמרד רופיש לבקתמ .תוטושפ

 סאתמל סחיב העברא יפ דע םיינש יפ םיתעל

 תווהמ יפרג דומב ךסמ תולועפ .יטרדנטס ךסמ

 רשאכ ,(6גו8 טטפ) םינותנה קיפא לע רכינ סמוע

 וא סוקמל סוקממ םירבעומ םילסקיפ ישוג

 בל לע םילעופ ךסמ יציאמ .םייוניש םירבוע

 תא (םירפשמ תוחפל וא) םילטבמו ,היעבה

 יסיטרכ בורו .ןסמה לש קובקבה ואווצ

 רתוי הובג הדרפה רשוכ םג סיעיצמ סיציאמה

 ץוקו הילא ךא ,םייטרדנטס ךסמ ימאתמ רשאמ

 רתו: הובג ךסמה תדרפה רשוכש לככ ;הב

 תדרוי ןכ,רתוי לודג םיכמתנה םיעבצה רפסמו

 תא לבגה ,ללככ .\אותשסש5 לש עוציבה תוריהמ

 הל המרל םיעבצה רפסמ תאו הדרפהה רשוכ

 \/ותשסאפ .ךתדובע תא עצבל ידכ קוקז התא

 .ךכ לע ךל הדות

 (0זוטסחפ) םינקתה שפח

 רתוי םיריהמ

 םילולעה םירחא סימרוג םימייק הרמוחל ףסונב

 םג .ו(וחסשפ לש עוציבה תוריהמ תא ליבגהל

 ל תונולח
 תונולחה ןדיעש שיאל שדחא אלש 3 2

 רבכ לארשיב תאצמנ \אזאפסוא5 | ,ןוכנ .עיגה

 הו םעפה לבא סינוש םילוגליגבו םינש רפסמ

 אוז6805051 הטילחה 3.0 הסריג םע .תמאב

 תרועב .םישמתשמה תונוצרל תונעהלו בישקהל

 הפטש ,םילטובמ אל םייקוויש םיבאשמ

 רסמב םישמתשמה תוחומ תא א[6805077

 .יידיתעה סה תונולחיי

 תא הרידחה (בייההאב רקיעב) לייוחב החלצהה

 תויתודידי הצרש ימ ףוס ףוס .ץראל ואזאפסו5

 דואמ רהמ לבא - ושקובמ תא לביק 46 חסונ

 -דה דויצה .הקירמא אל (ןבומכ) ונחנאש וניליג

 רתוי הלוע וצזאפסוא5פ תביבסב הדובעל שור

 -יד אל השדחה הביבסהו ,עיקשהל וננכתש הממ

 .תירבע הרב

 תא האצמ ו/נאפסוא5-ה תליבח דואמ רהמ

 ורזח םישמתשמהו ףדמה לע הוזח המצע

 תמאב םיטאנאפה קר .205-ה לש ע80%(קז-ל

 םע רשקתל תשמתשמ איה םהב םינקתהה

 סילוכי תוספדמו ךסמ יסיטרכ ומכ ,הרמוח

 סיבותכ סניא סה םא .בושח דיקפת קחשל

 ידכ דע \אותשסשפ תא טיאהל סילולע סה ,בטיה

 םמקתהב שמתשמ התאש אדו .הליחז

 םתוא םירפשמ הרמוח ינרצי .םינכדועמ

 לש עוציבה תוריהמה תא ריבגהל ידכ ,תועיבקב

 םינימז םינוכדעה תובורק סיתעלו  ,\/ות6סו5

 דצ םסרפמ םימייוסמ םירקמב .םולשת אלל

 ,אמגודל ,0גַתַסְסּג .רתוי םיריהמ סינקתה ישילש

 לנקתה לש ףסוא - הלש \\ות5ק666-ש תנעוט

 ימאתמ תיברמ סע םילעופה .\/ותסמ-ל ךסמ

 הריבגמ - 5טקז \04 ןקתל סיירלופופה ואדיוה

 .השימח יפ דע םיינש יפ הגוצתה תוריהמ תא

 פטקסז %04 םאתמ לכ לע תלעופ תינכותה

 לע ןכו ,זצחַפ לש 14000 בבשה לע ססובמה

 .דח66ח1-) 7780156 ,א11 תרצותמ סיסיטרכ

 .םירחא םילוקיש

 התאש תורוצתה לכ ןניא ורכזוהש תורוצתה

 ןה ךא ,ו/ותטסא< תא ץיאהל ידכ רוחבל לוכי

 סושיי ץירהל סג לוכי התא .רתויב תובושחה ןיב

 386 דומב ןולחב םוקמב אלמ ךסמ לע 5

 ןושאר \אותסטמ ךירדמ תא םישלו ,רבגומ

 04א05א תצרה םג .ךלש ת478-ה תרהצהב

 התאש אדו) בוט ןויער איה תונמוזמ םיתיעל

 ןולח ךותמ אלו ,\/וחצסאצ-ל וחמ ותוא ץירמ

 ירבע דית
 יצנירול רדנסכלא תאמ

 החיטבה [פא! ,ינש דצמ .תונהלו דובעל וכישמה

 -נא .05/2 הלעפהה תכרעמ רובע תירבע הכימת

 סימושיי רפסממ ץוח לבא ונקו ותפתה סיש

 .תירבע וניאר אל ,<ראב וחתופש םידחוימ

 הסריג לש התזרכה םעו ,םידקת רסח דעצב

 הטילחה ו/תצססו5 לש 3.1  תרפושמ

 הכימתה .תירבעה הפשב ךומתל או6050ז

 לעופב הניה החתיפ א110805077-ש תירבעה

 ןכלו ינוציח ףסות אלו 6025-ה תמרב יוניש

 .תכרעמה יעוציבב יוניש לכ םישיגרמ אל ונא

 םיכמות ואזאשסש/5 םע םיעיגמש םילכהמ קלח

 דבעמ ןבומכו ךרועה ,תסטרכה ,ןמויה - תירבעב

 .םילילמתה

 םימושיהמ הנוש רופיס אוה םילילמתה דבעמ

 ןושארה אלמה ירבעה םושיה אוה :םירחאה

 .\אנצפסו/5 תביבסב א/1680501-ב חתופש

 הביתכה ןבומכו ,תירבעב סה םיטירפתה לכ

 ליכמ ךלש חישקה ןנוכהש הרקמל ,5

 םירשוקמ םיצבק וא תודובא האצקה תודיחי

 .(סזספפ 11ת66) הבלצהב

 לאס
 םימושי| הלעבה תכרעמ

 חישק קסיד רקב

 םימושייה .לאמשל ןימימ תיעבט הביתכ הניה

 .תונוש תומרב לבא תירבע סיכמות םירחאה

 .אל !קיפסמ הז - תירבע תרבדמ ואזאפסו/5 זא

 -ובע תביבס קר הניה ,חוכשל אל ,וזאפסומ5

 םילילמת ידבעמ ומכ םילכ םע סידבוע ונא .הד

 לוהינל תוכרעמ ,םיינורטקלא תונוילג ,םיקזח

 ךרוצ סושי לכל ?םתיא המ .דועו םיטקייורפ

 יללכה ןורתפה ןכלו בתכב לופיטב הנוש

 -בו ,תיקלח קר קפסמ העיצמ ואסו/8-ש

 -סמ תונורתפ .ללכ קפסמ וניא םיבר םירקמ

 ,לייוחב םימושיה ינרצימ קר אובל םילוכי םיקפ

 תירבע הכימת תתל וטילחה ראב סהיגיצ) רשא

 תא .תנתונ ואזאססוא5-ש המל בעמ יהשלכ

 .תוודלו ןחבנ ונא ,סויהל ןוכנ ,םתחלצה תדימ

 ןכדעל האב יידיתעל תונולחיי םירמאמה תרדיס

 -ופה םישמתשמה תאו לעופב םימשתשמה תא

 םימושיה לש יירויגי-ה תדימ לע םילאיצנט

 -במ םירצומה תא ןחבנ אל ונא .ו/תצפסו/5-ל
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 תוינכט תונוכת ,ריחמ ,תוריהמ - תורחא תוניח

 -וושה תוכיא ינחבמ סירבוע םירצומה ןכש ,!וכו

 .ןיזגמב םירחא םירודמב םימסרופמה סייתא

 :םיקדוב המו ךיא

 ,םיירחסמ סירצומ קר ןחבי ונלש תוקידבה תווצ

 אוה רשאכ לבקמ חוקלש המ ,תורחא םילימב

 -יב ירצומ ןחבנ אל ונא .תונחב רצומה תא הנוק

 -מנ תאז לכב םא .חותיפב םירצומ וא/ו םיינ

 -יפ יבלשב רצומ לע המ רבד ןייצל הביס האצ

 תדרפנו תטלוב הרוצב תאז השענ ונא ,חות

 -ילתמ םינתינה םינויצה .הליגרה האוושההמ

 הניקת הדובעל םיינויח םייסיסב םינותנל םיסח

 :תירבעה הפשב שמתשמל החונו

 (הפיחדב וא ,לאמשל ןימימ) הביתכה ןוויכ

 סינוש (60א15) םינפוגב לופיט

 (1זאאזא6) רושיק תלועפ

 (סטד ₪ 245ד8) הקבדהו ךותיח תולועפ

 הקיפרג/םיפרגב תירבע הכימת

 ,א/46805 ,םינוימ :תודחוימ תויצקנופ

 םינוש םילכ ידי-לע תירבע תכימת

 תירבעב תורפס

 תירבעב הרזע יכסמ

9% 09 09 0 9 9% 

9 9% 

 4-ל (עורג) 0 ןיב וניה הקידב לכל ןתינה ןויצה

 ,ההז דויצ לע םיקדבנ םימושיה לכ .(דואמ בוט)

 :ו(ןאססואפ םע הדובעל ץלמומה סומינימה

 64 גצ ,ימינפ ןורכז 4א18 םע 386/8א תכרעמ

 .145 לש עצוממ השיג ןמז לעב חישק קסידו

 ךרדל םיאצוי

 תדימ לש הקידב עצבל ונרחב יחכונה ןויליגל

 -אה תונוילגה :םירצומ ינש לש תירבעב הכימתה

 1,0705-ו 6805077 8081, 4.0 םיינורטקל

 -אה בושיחה תונוילג .1-2-3 [סז \/ות6סופ 1

 -ויח םילכ םניה (5085 0515₪15) םיינורטקל

 .יללכ לוהנו ןונכת ,םיפסכ ,הלכלכ ישנאל םיינ

 תותיפל םיבאשמ הברה ועיקשה םיחתפמה

 -יגל רתוי וא תוחפ תחלצומ תירבע הכימת

 סילכש הדבועה רואל תאזו ,כ05-ה תואסה

 תיתימא השירד תמייקשו םיירלופופ הלא

 .קושב

 לופיט רובעל ולחה ואןאפסוא5 רובע םימושיה

 תביבסב תיסיסבה הכימתה ללגב לבא ,המוד

 -ות ו/נאפסו/5 .רתוי תוהובג תויפצה ,הדובעה

 -רמ הקיפרג ,םינוש (ת0אדפ) םינפוגב תכמ

 -עב הביתכ .תמדקתמ םיטירפת תכרעמו המיש

 תשוות תסנכהב יוטיב ידיל האב תירב

 ,םינוש םינפוגב הקיפרגלו םיאתל (8815//1)
 תירבע תסנכה ,תירבעב םינוימ

 .1107-1זאא5-ב שומיש ןבומכו /146805-ל

1005070 

 -קמ הסריג אלל ינורטקלא ןוילג וניה אס

 -מה ןכלו או6-ל הסריג תמייק .005-ב הליב

 -תה לכו תורפסה .יעבט היה ו/זאפס\/5-ל רבע

 יכסמו חיש-ודה ללוכ תילגנאב סניה םיטירפ

 .תומר יתשב תלהונמ תויוותה תכירע .רזעה

 לש תירבעה הכימתב תשמתשמ תיסיסבה המרה

 הכימתה ,רתוי תמדקתמ המרב .וזאפס5

 -הו םא681 4.0 רובע דחוימב החתופ תירבעב

 2 שקמה לע השקה ידי-לע איה הילא השיג

 תדחוימה הכימתה .8א681 4.0 לש (הכירע)

 -פנ הנקתה תבייחמו א681 לע ייתשבלתמ"

 .ןוילגה לש ותנקתה רחאל תדר

 הביתכ בצמל הסינכה ,תיסיסבה הכימתה תמרב

 ידי-לע ;ואזאפסוא5 לש םיללכה יפל איה ירבע

 ידי-לע וא ןולחה תרגסמב ייעיי ןמיסה לע הציחל

 -כה .11-810ד 58-77 םישקמה דמצ תשקה

 ךסמה לע הגצהה לבא ליגרכ תעצבתמ הבית

 תירבעה הלימה ,הכירעה רוזיאב .תצקמב הרזומ

 תינמז-ובה הגצהה ,תאז תמועלו ,ךופה העיפומ

 !ןוכנה ןווכב איה אתב

 לע השקה ידי-לע אתה ןכות תעיבק רחאל

 -וצב ןכדעתמ הכירעה רוזיא ןכות םג םאדפת-ה

 הכירעה לע השקמ וז הדבוע .ןוכנה ןווכבו הר

 תכפוה הלועפה .ירבעה אתה ןכות לש תרזוחה

 שוחינ תלועפל

 לע םירתוומ םישמתשמה בור ןכלו 1 ₪ 58

 -אה שנועה .שדחמ ןכותה תא םיבתוכו ,גונעתה

 -ועמ טסקטמ בכרומ את ןכות רשאכ עיגמ יתימ

 .ירבע-יזעול ,בר

 הכימתב שומיש ידי-לע ורתפנ תויעבה לכ אל

 תחיתפל סרוגש 2 שקמה לע םיצחול .תדחוימה

 הדש סוקמב ילגנא/ירבע דחוימ הכירע ךסמ

 -במ דורי דחוימה הדשה בוציע .ליגרה הכירעה

 םיסנכנ .הזפוחב השענש םיאור - תיפרג הניח

 הביתכ לש תניינעמה העפותהו ,הכירע בצמל

 -תמ ,אתה ןכות .תמלענ תינמז וב סינווכ ינשב

 לבא ,הכירעה הדש ןכות ומכ הרוצ התואב להנ

 .סתיעט ,ורתפנ תויעבה ראשש סתבשח םא

 -יחה ,תמייק תויוות לש תשדוחמ הכירע בצמב

 סידגונמ סינווכל הכירעה ןמס תא םיזיזמ םיצ

 .ןוכנה םוקמל םיסנכנ םיוותה תוחפל .יופצל

 אל תירבע-תיזעול תבלושמה הכירעה לש שנועה

 -במ הרוצב םוקמל סוקממ ףפוק ןמסה .םת

 -וימה תומוקמל םיסנכנ אל םיטסקטהו תלבל

 -ונה לכב תירבעה הכימתה ,רחא טפשמב .םידע

 .תמלשומ תויהלמ הקוחר ,םיאת תכירעל עג

 . 2 אוה ןאכ ןויצה

 הכימתב טלחומ רדעהב איה הלודגה העתפהה

 ,ורחבתש המ הנשמ אל .תירבעב םינפוגב

 .יידודיי ןפוגב ךסמה לע ותוא גיצת תא 0

 ואצ5תאצ6-הו םינפוגהש ינפמ לכסתמ הז רבד

 תביבסב םיבושחהו םיכשומה םירבדה דחא סה

 .0 וניה ונרעצל ןויצה ןאכ .וצזאפסוא5 הדובעה

 ירבע ןכות ילעב סיאת לע םינוימ עצבמ 1.

 תירבע תגצהו הלתשה רשפאמו (1/5081)

 .4 אוה ןאכ ןויצה .או680 תביתכב

 ,םימושי ןיב (40ד-11אא) סחה רשקה תקידבב

 -מל סתוא ונרשקו ירבע ןכות ילעב םיאת ונרחב

 סע עיגמש יטרדנטסה ירבעה םילילמתה דבע

 -וא ןוכדע םע רשקה .הואודמ - אנאפס\5

 ךילהתב תויעב סוש וניליג אלו הפי דבע יטמוט

 רשקה ,םכריכזהל .םימושייה ןיב עדימה תרבעה

 -ימ עדימ תליתש ואןנאפסו/5-ב רשפאמ םחה

 יטמוטוא ןוכדע ידכ ךות ,ינש סושיל דחא סוש

 .4 אוה ןאכ ןויצה .ןכות ייוניש לש הרקמב

 תויעב אלל איה םג הדבע 6078245815 תלועפ

 -קמ אוה ןויצה הז הרקמב םג ןכלו תודחוימ

 .(4) ילמיס

 1/0705 1-2-3 וסז 5

 1-2-3/ תונולחה תסריג ,1/0705 תרבח רובע

 הדובעה תביבסל ןושארה רצומה הניה

 -צה תא ריבעהל חילצת סוטול ךיא .ואןאפסו5

 ,\שןאפסו/5-ל כ05-ה סלועמ תכשמתמה התחל

 רקיעב היולת וז החלצה ,ץראב ,ןאכ .הארנ דוע

 תחא הלימ דוע .הדיחאו הבוט תירבע הכימתב

 תסריג תא החתיפ סוטול .תוקידבה ינפל

 3.0 הרודהמ רובע הלש הנושארה ו\זאפסו/5-ה

 ןיידע תמייק התיה אל וז הסריגב .תונולח לש

 שומיש תרשפאמה ,1אטמ-ךצקפ-ה תיגולונכט

 סא דחפ תאצ שצפת/צס 5641/481.8-ב
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 ןמזב הגוצתב םיגרודמ \אצ8תאצס םינפוג)

 רבכ תתל תורשפא האצמו השפיח סוטול .(תמא

 לש ןוותפ תועצמאב המוד היגולונכט זא

 (גדא)

 הרודהמב סג . גקספם דצקמ אוהאסממ

 סע הדובע תורשפא שי 1-2-3/ לש תיחכונה

 האלמ הכימת תמייק ןבומכ לבא 1א-ה

 הו רצומ םג .או16805097 לש דא ךצקפ-ב

 -אב סה םיטירפתהו תירבעב תורפס סע אב אל

 .החצ תילגנ

 בצמב עצבתמ דדוב את לש תירבעה הכירעה

 5%661,ל דוגינב) ןוכנה ןווכב 05-א(ססמ

 -תה .(תאז תושעל ידכ ירבעה ףסותל קוקוש

 -נא תבלושמ הכירעב הרזומ הניה ןמסה תוגהנ

 .תירבעה הכימתב תשמתשמ סוטול .תירבע-תילג

 ובתכנ אלש םימושייה לכ ןכלו ו/זאססוא5 לש

 .תולבגממ םילבוס תירבעב הליחתכלמ

 1-2- סוטול 10805077 םא081, 4.0-ל דוגינב



 -עה םינפוגה לכב האלמ הכימת תכמות 3/0 1

 םיפרגב (4881.5/.1) תויוותב :תומרה לכב ,םיירב

 ףרג ודיצבו ןוילג תוארל ןתינ .ללמה תוביתבו

 .סינוש םילדגב םיירבע םינפוג לש ןווגמ םע

 .4 אוה ןאכ ןויצה ,ןבומכ

 1-2-3/ .תויעב ןיא ,םינוימהו אוג680-ה אשונב

 אעוג680-ל תירבע תסנכה תרשאמ א 1

 .4 :ןויצה .ירבע ןכות ילעב תודש תנייממו

 יטמוטואה (11אאזא6) רושיקה תקידב ךרוצל

 הקבדהו | ךותיח | תולועפב הכימתהו

 תוקידבה סתוא תא ונעציב (6078.23579)

 תריחב :או1680507 םא6₪1 4.0 לע ונרבעהש

 לש ירבעה סילילמתה דבעמב ותלתשהו עטק

 יטמוטואה רושיקה .ו/ח1דמ - טפוסורקימ

 -יבש םייונישה לכ תא םילילמתה דבעמב ןכדע

 םג רבע 607874578 .ינורטקלאה ןוילגב ונעצ

 .4 אוה ןויצה וז הקידבב סג ןכל ,החלצהב אוה

 םוניסל

 לע תודיעמ האוושהה תואלבט יכ םיריכזמ ונא

 תוושהל תונווכתמ אלו תירבעה הכימתה תוכיא

 120 ימעמ ךשמה 9 (2

 -כלנ לע ,רהמ ,רוייל תספדמ (טעמכ) לש תוכיאב

 -הו םינטק םידמימ םע ,הכומנ תולעב ,טושפר
 םע .רוייל תספדממ שילשכ קר הלוע - רקיע
 -דמ קוש יכ אלפתהל ןָיא תונוכת לש הזכ ףסוא
 תוירלופופה ידי-לע םייואמ שיגרמ הכיסה תוספ
 .תועוב/ויד תקרזה תוספדמ לש תרבגתמה
 תנייטצמ ןונק לש םטספוס 16 200 תספדמה

 19835 קר ,ןחלושה לע הנטק יילגר תעיבטייב
 ריינ לע סיפדהל ןתינ .גייק 3-כ הלקשמו ,מ"ס

 -מה בגב יכנא הנזה ןקתממ תופטעמ וא דידב
 -דה שארמ תעבונ תיתוכיאה הספדהה .תספד
 360 לש הנחבאב סיפדמה םיקרזמ 64 ןב הספ
 -יהמ תומר השולש תספדמל .שטניאל תודוקנ
 הנחבא ,(תוטויטל) ההובג תוריהמ :הנחבא /תור
 -רה סינפואה ינשב .ההובג-רפוס הנחבאו ההובג
 3.7-ל עיגמ יביטקפאה הספדהה בצק םינושא

 םידומע 2.2-ל ןורחאה ןפואבו הקדל םידומע

 רלוד 25 אוה בייהראב ויד תינסחמ ריחמ .הקדל

 ,םיעצוממ טסקט ידומע 350-כל הקיפסמ איהו

 -וגה טועימ אוה תספדמה לש ירקיעה ןורסיחה

 הזה ןורסחה םא .ןונק ידי-לע םיקפוסמה םינפ

 יכ עומשל חמשת ,ןרובע יתועמשמ אל

 -וזו יתוכיא ףילחת תויהל הלוכי םטטטוט 6-ה

 .ןק לש כ6566| תוספדמל רתויל

 -ומ הלא תוקידב - םירצומה לש תורחא תונוכת

 -יה הרודהמה לש (2 רפסמ) םדוקה ןוילגב תוגצ

 לש תילארש

 תונוילג לש תוקידב תרגסמב 6 או זאפ

 .םיינורטקלא

 -אה תונוילגב תירבעה הכימתה !םוכיסה המ

 .תמלשומ אל ונרכזהש םיירלופופה םינורטקל

 רסמה תא לבקל םיבייח לייוחב הנכותה ינרצי

 לש המר דע) האלמ תירבע קפסי אלש רצומש

 -ירע לש תוינויחה תומרב תוחפה לכלו ,(תורפס

 -ופ הרוצב לבקתי ,הקיפרגב ובולישו טסקט תכ

 -חמ ישנא םניאש ,םישמתשמה בור ידי-לע תרש

 תביבסב תונורתפהש איה הבועה .םיבש

 -כו האלמ הרוצב הכ דע ולבקתה וא1אפסופ-ה

 הפשב ךרוצ ןיא םהב תומוקמב קר תידיימ טעמ

 הרחב לארשי לטניא אמגודל .תירבעה

 תימלועה לטניא לש םכסהה ףקותב ,1-2-3//-ב

 -שי רוטקודנוקימס לנוישנו ,/0705 תרבח סע

 .םאס51 -ב הרחבש לאר

 וא תיבב ייסיטושפהי םישמתשמה | ,ונתיא המ

 -עב םייחש ,הדובעב וא םידומילב ,ןטקה קסעב

 -גה לש תויחכונה תוסריגב שמתשהל ןתינ :תירב

 לבא - תופי תואצות קיפהל ןתינ ףאו תונויל

 ךחוהאק6 6
 רתויב קילדמה ךסמה

 תרבחמ יבשחמב

 לש שדחמ ןוגריאה לש סינושארה תוריפה דחא
 -חל םיישיאה םיבשחמה תביטח הכפה וב ,[8א|
 ,הזה רדהנה תרבחמה בשחמ אוה ,תיאמצע הרב
 רתויב קילדמה עבצה ךסמב תואגתהל לוכיש
 -וט הכ דע הטלש וב ,קושל הסנכנ מבי .קושב
 יתש ןיב הלועפ ףותיש תוכזב הבר הדימב ,הביש

 26.4 ךרואב ונוסכלאש ,ךסמה תא .תורחתמה
 -יפ ,תויביטקאה תוצירטמה ןיב לודגה אוה מייס
 -וטל ןפי מבי ןיב הלועפה ףותיש תמזוי החת

 .הביש

 -יג איה 48651.6 .מביל ידוחי אוה םג דבעמה

 81, תסריגמ הנושה ,486 לש קפסה תכומנ הסר

 -מה ךסמה תא .(רהגמ 25-ב הצרה ,לטניא לש

 ןוילימ 3.3 ןויצל הכזש יפרג םאתמ ףחוד ןייוצ

 סאתמה רשאמ רתוי 15%-ב ,\/ותחוגזא ינחבמב

 -מה תא דחיימש ישילשה טרפה .144006 לש

 -על ףילחת ,העבצהה ןקתמ אוה מבי לש תרבח

 .דזגס(עסוחו מבי תארוק ול ,הביקע רודכלו רבכ

 ןיב םקוממה ,ריעז 10ץ506% ןיעמ אוה ןקתמה

 דחי דקפתמו ,םידילקה חול לע 14-ו 6 םיציחלה

 ספל תחתמ םינקתומה םיציחל ינש םע
 -אב ליעפהל ןתינ ריעזה טומה תא .8

 ךכב ךורכה ףמאמהו ריחמה סא וטפשת םסתא

 .האצותה תא סיווש

 -סב םיפסונ םירצומ ןחבנ ונא םיאבה תונוילגב

 עיצמ ילארשיה קושהש א15-וצןאססוא5 תביב

 .תירבעה הפשב סתכימת תדימו ,ונל

 :הלבט
 כב

 םירג/הקיברגב חירבע

 תודחוימ חויצקנוב

 לש קוויש יחמ להנמ אוה יצנירול רדסנכלא

 .יימייעב תוכרעמ ינחובו םיצעוי - םידעיי תרבח

 רובע הרמוחו הנכות תוקידב רתא שמשת סידע

 .6 א(ג621אמ לש תילארשיה הרודהמה

 ,לאמש דיב וא ןימי דיב הרומה עבצאה תועצמ

 .ןהובה תועצמאב םיציחלה לע הציחל ידכ ךות

 -עמ תלפונ הניאש העבצה תלוכי איה האצותה

 אללו הביקע רודכ לש לובריס אלל ,יתרגיש רבכ

 .םידילקה חולמ תועבצא תדרוה

 -של ןתינ ,טייבהגמ 120 וחפנש ,חישקה קסידה

 ריחמב ,םיפסונ םיקסיד .בשחמה ףוגמ הפיל

 יוביגל שמשל םילוכי ,(בייהרא) דחא רלוד 5

 הטילחה מביש לבח .תיזיפ םינותנ תרבעה וא

 ןקת םוקמב ,םינוסיטרכל 1810 ןקתב ךומתל

 3. ולקשמש בשחמה .רתוי לבוקמה 4

 .הללוס תונעטה ןיב תועש שולשכ לעופ גייק

 (005-ו ןורכז טייבהגמ 4 סע) בייהראב וריחמ

 .רלוה 0



 לש תועדוה

 תורבח

 .תוילארשי

 םירצומ

 ,םישדח

 םיתוריש
 עדימו
 .יקסע

26 

 ןיכ0//[ 100 ינו/(ןכ6 53/6
 יי

 השדח ואדיו תייגולונכט הגיצה לטניא תרבח

 -הל ידכ החתופש הנכות תכרעמ ,זאסמס סשב

 םיישיאה םיבשחמה לכ לע ואדיו תלוכי עיצ

 .לטניא לש 486-ו 386 ידבעמ לע םיססובמה

 היגולונכטב שומישל תונוישר העיצמ הרבחה

 הלעפהה תוכרעמל ףרטציש ביכרמכ השדחה

 -ל\ רתויב תוצופנהו תוירקיעה סושייה תוינכותו

 .ואדיו עדימ בוליש רשפא

 תוצובקב קווישה להנמ ,זילגל .מ דולק ירבדל

 יכ םיפוצ ונאי' ,לע-בושחימו הידמיטלומ יביכר

 איביש זרזה היהת [אספס ואדיוה תייגולונכט

 -ימ לש סהיתונחלוש לא יתרפס ואדיו בושחימ

 ונתעדל .םיישיא םיבשחמב םישמתשמ ינויל

 -נה חונעיפו הסיחד הנכותל הרהמב ךופהת איה

 -נב ףותיש תרשפאמ איהש סושמ ,רתויב הצופ

 םייקה תונקתהה סיסב יבחר לכב ואדיו ינות

 -ומ הלעפה תוכרעמו םיישיא םיבשחמ לש

 ."תוליב

 םושיי תוינכותב תבלתשמ [אסמ0 תייגולונכט

 ךכ ,א!וסזספסא לש 1660 [סז \%ות6סא8 | ןוגכ

 לש םייקה תונקתהה סיסב תא תלצנמ איהש

 תולקב רשפא ךכיפל .הנכותו םיישיא םיבשחמ

 תומייק םושיי תוינכותל ואדיו יצבק ףיסוהל

 1סזטפו \/סזא6ח[001, | 1000506  \(סז6 | ןוגכ

 -יאה םיבשחמה ישמתשמ ולכוי ,ןכ ומכ .]צסו6-

 -חא בשחמ ישמתשמל ואדיו יפצר חולשל םייש

 וא הרמוחב ךרוצ אלל םהב תופצל ולכויש ,םיר

 .תודחוימ הנכות

 3 91/07/כ900////57 יפרו
2 )2 

 -מו תחתפמה ,סקיטנוידא תילארשיה הרבח

 תועצמאב םיעדמ דומילל תידוחי תכרעמ תקווש

 ,םיינוכית רפס יתבלו םייניב תוביטחל םיבשחמ

 289 תללוכ תכרעמה .השדח הרודהמ לע הזטירכה

 היגולויב ,הקיסיפב םייניבה תביטחל םירועש

 הימיכב ןוכית דימתל סירועש 165-ו ,היפרגואיג

 .היגולויבו

 [יימ'יק/ (י'6כ16 שיקפו

 םיקרוסה תא לארשיב תקוושמ רודלא תרבח
 48096 תרדיסמ שזוח8ט תרצות .םיריהמה
 הביבסב םיכמסמ תקירסל םידעוימ םיקרוסה
 .סביתו הילימיסקפ ,ינורטקלא בוכריא ,תידרשמ

 תוינש 2.3 אוה 44 ףד לש הקירסה תוריהמ

 -אב .(שטניאל תודוקנ 200 לש הנחבאב) דבלב

 .שטניאל תודוקנ 400-ל עיגהל ןתינ ההובג הנחב

 רשפאל דעוימ םידומע 50-ל יטמוטוא הנזה שגמ

 יבורמ םיכמסמ לש יטמוטוא ינורטקלא בוכריא

 .םיפד

 2920//ט1ק : ךןווס'כ 22/0/07

 2(א// + 2 1

 -יבח עיצמ *ןויסיי בשחמה תועוצקמל רפסה תיב

 -וימ ריחמב שוטניקמ בשחמו סרוק תללוכה הל

 -וכה בשחמה תרכהל סרוק עצומ םיליחתמל .דח

 הלא | .םילילמת דוביע תנכות דומיל לל

 ןוגכ ,ותיא םידבועו שוטניקמה תא םיריכמה

 סופד ישנא ,םירייאמ ,םיטטרש ,םייפרג םיבצעמ

 הקיפרג יאשונב םיסרוק ןויסב ואצמי ,םוסריפו

 -יעב תוטישו ,תינחלוש רואל האצוה ,תבשחוממ

 -תמ םישמתשמל .(קחסוטפ!וספ) עבצו הנומת דוב

 תבשחוממ היצמינא סרוק ןויס עיצמ םימדק

 םג .הידמיטלומ תריציל טסקטו לילצ תבלשמה

 -ייה יחתפמו םיינורטקלאה תונוילגה ישמתשמ

 שוטניקמב םימיאתמ םיסרוק ואצמי םימוש

 תיב ידי לע תעצומה הקסעה .ןויס רפס תיבב

 םידמלנה סיסרוקה תשק לכ תא תללוכ רפסה

 -חמ יגוס ינש הריכמל םיעצומ התרגסמבו ןויסב

 םגדו ינועבצ 126 2 םגד :שוטניקמ יבש

 ."קיסלקיי

 בשחוממ יפרג בוציעל סרוק תללוכה הליבח

 -בצ 16 2 שוטניקמ בשחמ + יידנהירפיי תנכותב

 אלל 52,430 ריחמב ןויס ידי לע תעצומ ינוע

 5301 אוה דבלב סרוקה ריחמ רשאכ תאו .מייעמ

 בשחמ סע סרוק ותוא .52,333 בשחמה ריחמו

 אלל דבלב 51,385-ב עצומ ייקיסלקיי םגדמ

 .מייעמ

 6ודז60הק [וכז 6ג .ןיכ קץ א

 עבר לש ףקיהב ,קנע תקסיע המתחנ הלא םימיב

 ןיבו 6 .םיבשחמה תרבח ןיב ,הלוד דראילימ

 .בייהראב 61710087 קנב

 ושענש סלועב תולודגה תואקסיעה תחא יהוז

 רשפאת איהו הנכותה ירצומ |סוחתב

 תונכות לש תלבגומ יתלב הלעפה 611716087-ל

 -רב םירתא 100-כב סירוזפה קנבה יבשחמב 64

 .םלועה יבח

 השדחה יושירה תוינידממ קלח הווהמ הז םכסה

 -מה תא איפקהל חוקלל תרשפאמה הרבחה לש

 .ירוקמה יושירב ויתועקשה לע הרימש ךות ריח

 /קסָה 2916/03 קילגו/

 שדח ךירדמ רואל האיצוה ימע דוה תאצוה

 ידי-לע בתכנ רפסה .לקספ וברוט תונכתה תפשל

 -אש 50-כל תובושת תורוצב יונב אוה ודרוב ןור

 -יגב וצרוה תונורתפה לכ .םיליגרת 150-כו תול

 דומיל רדס יפל םיקרפב ךורע רפסה .6.0 הסר

 ,םיכרעמו תואלול ,תוטושפ תויעב ןורתפ :גרודמ

 סיאשונ דעו תוזורחמ ,תויצקנופו תורודצורפ

 -יע ,תוצובק ,םיצבקו תומושר ,ןוימב םימדקתמ

 -יד סינבמו סינותנ ינבמ ,היסרוקר ,תומישר דוב

 .םיימנ

 -וימ יאשונב לוגרתו הבחרה יקרפ ללוכ רפסה

 טרופמ חפסנ .(8ג5ה 7ג065) רדס-יא תואלבטו]

 לקספ וברוט תפש יביכרמל ריהמ ךירדמ וניה

 -צה ,תורדגהל סחייתמ רשא (()טוסא ₪616ת5006)

 -וה ,הרקב יטפשמ ,םיסחי ,םירוטרפוא ,תורה

 .דועו רדהמל תואר

 .מייעמ ללוכ חייש 55 רפסה ריחמ
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 תנגה ₪57-ב רחב בייהרא ,הנוזיראב 18% זכרמ

 תלעופה 18א1 לש הנכות רובע ןידלא לש הנכותה

 -וס רבכ 8485 לש הנושאר הנמזה .05 תחת

 -תנ תפסונ הנמזהו רפסמ סישדוח ינפל הקפ

 .קרוי-וינב ןידלא ידרשמב שדוחה הלבק

 -לא לש יאקירמאה ףינסה תלהנמ ,ןוסרדנא ירלו

 -הב תוניינעתהה תרבוג הנורחאב יכ הרסמ ,ןיד

 תוצראב רתוי תולודגה תורבחה דצמ הנכות תונג

 -תמ הנכות תובינגמ םיקזנה יפקיהשכ .תירבה

 שמתשהל תורזוחו תונופ ןה הלא תורבחל םיררב

 -הה לע ןגהל תנמ לע הנכותל הנגה תוחתפמב

 .ןהלש תוריכמהו העקש

 / וקו! ואָס יסכש ,אסוּכ

 אש

 תיטקפמוק תספדמ לע הטרכה ןוספא תרבח

 ,ידרשמ שומישלו יתיב שומישל תדעוימה ,השדח

 -יצ) ,תוכיא קטינמואמ רסמנ ךכ לע .1/א100-ה

 .התג

 ,מ"יס 13%37.5%30.5 היתודימש ,השדחה תספדמה

 ,םיבצמ ינשב התחנה רשפאמש ןפואב תבצועמ

 תבצומ רשאכ .הניקתה התוליעפל הערפה אלל

 דחוימב ןטק חטש תספות איה ,הבוגל תספדמה

 .הדובעה ןחלוש לע בר םוקמ תכסוחו

 -מה תוכיס 9 תלעב תספדמ הניה 1.א100-ה

 240 לש תוריהמב תודומע 80 תספדה תרשפא

 גייק 4.9 הלקשמש תספדמה .הינשל םינמיס

 דחוימב הטקש הדובעב תעיפאתמ ,דבלב

 .רלוד 380-ב ילארשיה ןכרצל קוושתו (50284)

 040118 [ולכ5 77 5081 לכ

 אד יכעו/

 רקב לע הלא םימיב הזירכה הקינורטקלא .ד.א.י

 יבשחמל 0א05₪1א8 תרצות שידח 5051 קסיד

 דבעמ טסובמ 165 66405 שדחה רקבה .א

 ךות 8651 םיקסיד הלעפה רשפאמו 68000 ריהמ

 -פב שומיש השוע אוה .ןורכזל הנכותה תאלעה

 לע 16א/8 דע לש ןורכזו רפושמ 5081 2 לוקוטור

 -נה הלעפהה תוכרעמ לכל סאות אוה .סיטרכה

 .תוצופ

 0/5 יכָאוו 24 (((יב ןווש 2

 5480א6 222

 יבשחמ תא לארשיב קוושת תוכיא ירצומ התלד

 בייהראב .ק6חא!ג0ז ,84א150א0 תרצות טעה

 -חמ ,681 לש םשה תחת סיבשחמה סיקוושמ

 .טעה יבשחמ תוצול

 לש תוריהמב לטניא לש 386 דבעמ ק6ח/3500ז-ל

 60 לש 2.5 חישק ןנוכב דיוצמ אוה .ץרהגמ 0

 הבחרהל ןתינה ,ביימ 4 לש ינוציח ןורכזבו ביימ

 (דבלב גייק 2.5 ולקשמ) אשינ בשחמה .ביימ 20-ל

 -לל) תושרודה תומישמל דחוימב םיאתמ אוהו

 -תה ,הרובחתה ,חוטיבה ימוחתב ההובג תוד

 תללוס תועצמאב לעופ טעה-בשחמ .דועו היישע

 ,הדובע תועש 8.4-ל הקיפסמה ,םוימדק-לקינ

 -מה רשאכ תכרעמה תא הבכמה ןונגנמל תודוה

 בשחמה .תוינש 30-מ הלעמל שומישב וניא בשח

 .ךסמה לא טעה בוריק םע בוש ומצעמ קלדנ

 כ 6 ןיוו0/9/09 לכ
 6 תאמו אד 8

 אפ

 הנכות תסדנה למרכיי תרבח הלחה ולא םימיב

 למרכיי  תנכות תא לארשיב ץיפהל יימייעב

 תקוושמה הנכותה .י'תונולח תסריגל סוריו-יטנא

 םשה תחת סישדוח השולשכ הזמ בייהראב

 "סםאדא ה קס]נאז | אד -טתטפ 08

 -וחב רבכ הבר החלצהל התכו ,ו/ןאססואפ"

 -אה תנכות יהוז .הקווישל םינושארה םישד

 רושיאל התכזש הנושארה תילארשיה סוריו-יטנ

 תא תוזיראה יבג לע סיפדהל ייטפוסורקימיי לש

 .הלש םסרופמה תונולחה למס

 תקוושמ יימייעב הנכות תסדנה למרכיי תרבח

 איה תחאה ,סוריו-יטנאל תופסונ תואסריג יתש

 תלעופה תילגנאב ייסוריו-יטנא וברוטייה תנכות

 -ומ סוריו-יטנא וברוט" איה הינשהו ,סוד תחת

 םג תונולחו סוד תחת לעופה ,תירבעב ייבחר

 "'תונולח תסריגל סוריו-יטנא למרכיי תנכות .דחי

 ,חייש 200 לש ןכרצל ריחמב לארשיב קוושת

 מייעמ ללוכ

 2כ/כָיִת -ר2 09 0 932 0

 יפלש ,שדח תשר תרש לע הזירכה 408% תרבח

 סיתרשה ןיב קושב רתויב קזחה אוה התנעט

 ךומתל לוכי 4066 םגד .דיחי דבעמ ילעב

 .םישמתשמ 100 דע תונומה הדובע תוצובקב

 דע תוריהמב 486 ידבעמ םע םויכ וגישהל ןתינ

 תיגולונכט .טייבהגמ 256 ןורכזו ץרהגמ 6

 החבשה תרשפאמ 66 לש תידוחיה תק

 -ישל רשואמ תרשה .דבלב בבשה תפלחה ידי-לע

 שאמפ, חוא/א6חוא, א6(\%ג6₪ תוביבסב שומ

 סוקורוי ידי-לע לארשיב תקוושמ 466ז .05/2-ו

 .מייעב קוויש

 50/09 26 902" "פו

 כוש

 -חב הטילשה תא השכר תוכרעמ הלומרופ תרבח

 דע ,התיה תיבושמ .עבש ראבמ ייתיבושמיי תרב

 לש תב-הרבח ,הלומרופ תצובקל התופרטצהל

 -אב העצוב הטילשה תשיכר .ייסיבשחמ בושמיי

 ,"דרע הטדיי הלומרופ לש תבה תרבח תועצמ

 ןה .תיבושמ תרבח לע תולעבה ןמ 51% השכרש

 -ילורפ חותיפב תוקסוע תיבושמ ןהו דרע הטד

 תותיפה תביבסב תוכרעמו הנכותב םיטק

 תונורתפ תקפסהו םיבשחמ בושמ לש ייקייגמיי

 -לו םיישיא םיבשחמל הנכות/הרמוח םיבלושמ

 .תוימוקמ תרושקת תותשר

 סוחתב דחוימב התחמתה עבש ראב תיבושמ

 ,"ס"יבנמי החתיפש הנכות .רפסה יתב להנימ

 דרשמ לש החנמ טרפמ יפ לע ,רפס יתב לוהינל

 .לארשיב רפס יתב תואמב תנקתומ ,ךוניחה

 רוזיאב "תבשבשח"' תגיצנכ תשמשמ דרע הטד

 -י) ימוחתב תוכרעמ חתיפ הנכותה תיב .םורדה

 עויס תוכרעמ ןכו תואפרמ לוהינ ,הקזחאה לוה

 .תורחאו יתקוסעת ץועייל
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 תסיאמתוסטפמ לע הזירכה 606א05 תרבח
 הניב-דהיל ידי לע ץראב תקוושמה ,7.0 הסריג

 .לארשב | 606א05 = תגיצ) | ,תוכרעמ
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 -נה יעיבר רוד חותיפ תפש איה סות 5

 -חמ :בושחימ תומרופטלפ ןווגמב סלועב הצופ

 .חוקל/תרש תביבסו סקינוי ,םהיגוסל ינימ יבש

 ןפואב רצק הקוזחתו חותיפ ןמז העיצמ איה

 רודהמ םירחא חותיפ ילכ תמועל סג יתועמשמ

 .יעיברה

 ת0שמח4ַסשפמ לש השדחה 7.0 הסריג

 ,ק6 .יבשחמב תינטלומיס תכמות ו/זאססו'5

 .םיילאירס םירוביחו תרושקת תותשר ,םיפוסמ

 -ודג דוביע תלוכימ התרזעב סינהנ חותיפה ישנא

 םימושיי .ליבקמב םיתרש רפסמ לע רתוי הל

 הרבעהל םינתינ חותיפה תדיחי לש םימייק

 םייוניש אלל ,חוקל/תרש תביבסל הריהמו הלק

 -וכ השדחה הסריגה .סושייה לש יגולה הנבמב

 תייגולודותמב יונבה יפרג שמתשמ קשמימ תלל

 םיכסמ יובירב הדובע רשפאמ אוה .וצזאססו5

 סושייל םושיימ רבעמו 50א5םא) דתם

 .םדוקה ךסמל ''האיצייי ךילהת אלל

 ןוח( 9900 39202 7

 וסָמְג ו

 ,ןוחטבה דרשמ זרכמב התכז םיבשחמ רודלא

 -דמ רשע תקפסאל ,רלוד 160,000 לש ףקיהב

 -מב רבודמ .פ:9012 םגדמ ,סקינורטנריפ תוספ

 תשר תועצמאב ורבוחיש ,תוריהמ הרוש תוספד

 .מבי לש יזכרמ בשחמל תרושקת

 -חב םירצומה ףגא להנמ ,יחמק ילא רסמ ךכ לע

 -חמ רודלא יכ םג עידוהש ,םיבשחמ רודלא תרב

 סע אוצי תואקסיע הנורחאל העציב םיבש

 .ןיסירפקו הקירפא-סורד ללוכ ,תונידמ רפסמ

 םיקוושל ץורפל הרבחה תוינידמ תרגסמב תאז

 .ילארשיה קושה דבלמ ,םישדח

 1 (םי0ס(ס1 3 ל

0 

 טפירקטטסופ תספדמ לע הזירכה 088 תרבח

 לודג ףד לע הספדה הנושארל תבלשמה השדח

 ,קגאדסאמ רושיאב הכזש קייודמ עבצב ,3

 תביבסל המיאתמה ,ההובג הספדה תוריהמו

 ףד הסיפדמ 60|סזפ6חְק| 239 תספדמה .תותשר

 -ממ רתויו םיינש יפ רהמ ,הקדכ ךות ינועבצ

 תיגולונכטל תודוה ,ןושארה רודה תוספד

 חנעפמו ריהמ ₪156 דבעמ .תידוחיה 680ו/א

 ,6א0ואא רקבב םיבלושמ 2 המר טפירקסטסופ

 תיטמוטוא היצולומאו (!סחו) סינפוג 65 םג ומכ

 -יקמ ,ק6 יבשחמ לש םיקשממו םילוקוטורפ לש

 -יב תוקוושמ תוספדמה .מביו לטיגיד ,שטטנ

 .מייעב רטייל תוכרעמ גאמ ידי-לע לארש

 ין י3סו] ויו[ [א

 -וו ,לבונ ,מבי  ,לנוישנרטניא דנלרוב תורבח

 -וע ןה יכ ,סקדמוק תכורעתב ועידוה ,טקפופדר

 רושיקל םישדח תונורתפ תקפסא לע דחי תודב

 .םינותנ ידסמ

 רתיב רוציל םיחתפמל ורשפאי הלא תונורתפ

 -מל ורשפאיו ,םינותנ ידסמ ימושיי תוליעי

 םינסחואמה םינותנל תולקב תשגל םישמתש

 תומרופטלפ לש בחר ןווגמב ,םיבר םיטמרופב

 .תשר תוביבסו הלעפה תוכרעמ ,הרמוח

 וז השדח היגולונכטל םיארוק םינרציה תעברא

 סינותנ ידסמ ימושיי תונכיתל קשממ) זס[

 -יש המרופטפב יולת יתלב ןורתפ - (םיבלושמ

 -מה ,םיכרעמ-תונווכומ השיג תוטישב ןה ךומת

 תולודג תוכרעמב 501. םינותנ ידסמל תושמש

 -נה המושר-תונווכומ טווינ תלוכיב ןהו ,תותשרו

 ,םירחא םיצופנ םינותנ ידסמ ירצומב תואצמ

 .טקפרפהטדו סקודרפ ,סייביד ,8ךחןם/מ ומכ

 לע תאז היגולונכט וקפסי לבונו מבי ,דנלרוב

 יואפסש5 ,אמתיאגתמ ,05/2 | תומרופטלפ

 -וו .םיחתפמל סילכ תוכרע תרוצב ,205-ו

 תושדח תואסריגב 12481 תא בלשת טקרפרפדר

 .הלש ושןאפסו/5-ו 05/2 ,05 ימושיי לש

/ 00 / 5 / 

 יו[

 -פה לע רסמנ ,הפיחב הזכרמש םישילא תרבחמ

 היתוחוקל רוביצב הכימתו שומישל 885 תלע

 .סלועבו ראב

 לש ריהמ םדומ תועצמאב לעופה 885-ב רבודמ

 לעופ רשאו ,טנארשיל סג רבוחמה ,שיילס 0

 .הממיב תועש 4

 לכ לע םישילא תוחוקלב ךומתל דעוימ 885-ה

 -לה סוריו יטנאה תנכות םשארבו הירצומ תשק

 תוחוקלל ןתינ םויכ .ץזאט5ג₪ 6012 העוד

 -יע ,תרושקת סדומ תועצמאב דירוהל םישילא

 לעו סוריו יטנאה תנכות לש תמא ןמזב סינוכד

 דגנכ רתוי הבוטו הליעי ךרדב ןנוגתהל ךכ ידי

 .םיבשחוממ סיסוריו

 אמ ]וא וכי[ יה ]כוש

 73כ/]

 תיעוצקמ תיפרג הנכות ,64-6810א 7 8

 ריחמב 64 תרבח ידי-לע תעצומ ישיא בשחמל

 -וכ הנכותה .ןכרצל (מייעמ ללוכ) חייש 290 לש

 תביבסב תלעופו תומרה לכב תונומת דוביע תלל

 עיגהל ןתינ הנכותה תועצמאב .6 לע תונולח

 .שוטניקמ יבשחמב קר ומשוי הכ דעש סיעוציבל

 תונכותה תצובקמ תחא הניה 8

 :םג תללוכה "64-00"

 ,רויצל - = "6-010אד ץ אד"

 ,תוגצמ תנכהל - "64-6016007 ץקס5מא 8"

 םיפרג תקפהל - ."64-610א7 0"

 .םייעוצקמ

 ידי-לע לארשיב תוקוושמ תונכותה

 ."תוכרעמ א.ס."

 תרבח

 9/3190 ]כ 0 152 ,אוגייו /
 תא וסאו גאמה

 תיטרפה הנכותה תרבח ,תוכרעמו הנכות לעי

 תוגיצנה תא הנורחאל הלביק ,לארשיב הלודגה

 -ה רואל האצוהה תנכות לש ץואב

 רפסמ ורכמנ רבכ ראב .תא\/ומא/ ג אם העוד

 יבשחמ לע רקיעב ,אה מע( אסא לש תוכרעמ

 םג ךומתת הרבחה יכ ,רסמנ לע: תרבחמ .50]

 -ישי ותוא ושכרש ,רצומה לש םימייק תוחוקלב

 רצומ איה תגאמא3אפא .ביהראב תור
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 -מו 386) 6 יבשחמ לע לעופה ,ימרופטלפ-בר

 תוביבסב (ימינפ ןורכז ביימ 4-מ רתוי סע הלע

 .סקינוי יבשחמו ,שוטניקמ ,ט/זאפ0ו/פ-ו 5

 -עה רשפאמה ,סוגרת ןונגנמב תדייוצמ הנכותה

 .סינוש םיגוסמ םיבשחמ ןיב םיצבק תרב

 0180 23/9096 יפלו

 ,יאנכטל דעוימ ישיאה בשחמל הקזחאה ךירדמ

 -לו ןוגרואב םיבשחמה לש הקזחאה שיאל

 .ןמוימה שמתשמ

 -הו בשחמה הנבמ לע םירבסה ליכמ רפסה

 -הה יסיטרכ ,ןורכיזה יגוס לע ,םינושה םידבעמ

 -יטו הנקתה תוארוה .טלפ/טלק תודיחיו הבחר

 הייחנה ,םיטקסידבו חישקה קסידב לופ

 -הו תרושקתה ימאתמ לש רוביחו הנקתהל

 05 הלעפהה תכרעמ לע ףיקמ קרפ .םימדומ

 ןתונ גטדספאמס.8גד-ו 60%10.8צ8 יצבוקו

 תוריש תינכות .תכרעמה לש ןןוכנ ןונוויכל םילכ

 -רד תוגיצמו הבחרהב תומגדומ תונוש הקידבו

 -יתו הלועפ יכרד תריחבלו תולקת רותיאל םיכ

 תוריש תינכות תביתכמ ששוח וניאש ימל .ןוק

 .תוינויח רזע תוינכות רפסמ תונתינ

 ריכב תוריש יאנכט וניה ,ןח-ןבא היננח ,רבחמה
 -רל (6אמ) ךמסומ יאנכטו םיישיא םיבשחמל
 ךירדמכ ותדובע ירפ וניה רפסה .אאסצ!| תותש
 ייסדקיי תללכמב 20-ל תוריש יאנכטל םיסרוקב
 תאצוהב אצי רפסה .עדימ תוכרעמו םיבשחמל

 .(מייעמ ללוכ) חייש 45 וריחמו ימע דוה

 51300-/ יסכוק קול ןויס

 -ינל תרבחו ןויס בשחמה תועוצקמל רפסה תיב
 ,85/400 מבי תביבסב בושחימב החמתמה ,קטנ
 לוהינבו סוזייב הלועפ ףותישל סכסה לע ומתח
 .א58/400 ישמתשמל סיסרוק

 -יתכ תא ללוכ תורבחה יתש ןיב הלועפה ףותיש
 -הו םיסרוקה קוויש תא ,םידומילה תוינכות תב
 ישנא ידי לע ןה םימייקתמ םיסרוקה .םתלעפ
 -ותה ,קטנייל ישנא ידי לע ןהו ןויס לש עוצקמה
 הדובעהמ סהלש יעוצקמה ןויסנהו עדיהמ םימה
 םיסרוקה תמה לע יגוגדפה חוקיפה .חטשב
 -הו היינבב בה ןויסנ הלש ,ןויס ידי לע השענ

 וז םג איהו ,בשחמה תועוצקמב סיסהוק תרבע

 .דומילה תותיכו הארוהה ירזע תא תקפסמה

 קטניילו ןויס ידי לע תעצומה םיסרוקה תמישר
 עוצקמ ישנאל םיסרוק תללוכ 5/400 ישמתשמל

 יטרוק םיללוכ םישמתשמה יסהוק .םישמתשמלו

 הרכה רוקו םימדקתמלו םיליחתמל הלעפה

 בוציע םיללוכ םייעוצקמה םיסרוקה .םילהנמל

 ,םינותנ ידסמ תונכותו בוציע ,םימושיי

 -הה תכרעמ הנבמו לוהינ ,5/400-ל ל0-פטקקסח

 -פה תפש | ,הלעפה תוכרעמ ןונוויכ ,הלעפ

 -תה תופש ,45/400- ל תרושקת ,017 תורודצור

 .דועו 60801. ו 820 תנוכ

 :1 אפס

 א[ 2/30/9917

 תא ץואב קוושל הלחה ףוסמ-םוקירב

 -קת תשרל הדובע תנחת - 1/א514110א-ה

 -אה ידי-לע ףתושמב החתופש | ,תרוש

 .לודג ידנלוה ןרצי - 'דט1ןק-ו םוקאדא-סיר

 םע ק6  תיגולונכט תבלשמ 1/א57110%-ה

 לש םידמימ :ןהיניב תשר תנחת לש תונוכת

 תגוצת ,תדלקמל) השיג תחטבא ינונגנמ ,ףוסמ
 -וא הרוצתב .המודכו (תשרל רושיקלו ,ךסמה
 הידמ לכב 1.א5ד1ד1ַסא-ה תדיוצמ אל תינייפ

 ךרד תשרל סיסוריו תרידח ענומש המ ,תיטנגמ
 -וגנ םייתיב םיקסידב שומישמ הדובעה תנחת
 תדייוצמ ,םייטגנמה םיעצמאל ףילחתכ .םיע

 8011פ) ינורטקלא קסידב 1.א514110א-ה
 הניעט ךרוצל הנכות ןוסחיאל (577מ םז5א

 .תפטוש תוליעפל הנכותו תינושאר

 דבעממ היונב תיסיסב 1/4א51110%א תכרעמ

 2  יסיסב ןורכיז ,1רהגמ 25 ,3865% לטניא
 ואדיו סיטרכ .(ביימ 18 דע וביחרהל ןתינ) ,ביימ
 תוירוט תואיצי יתשו תיליבקמ האיצי ,אא04
 הנחתה .םיטקסיד רקבו חישק קסיד רקב
 יסיטרכ יקשממ לש תורוצת רפסמב תקוושמ
 ךדסאמא-אזא6, 5250 דזאגא, 3270 :תרושקת

 .םדחתתאמד-ו

 0 ו סושי

 וכ

 וזירכה ,קסואמ80זד- ו דנלרוב הנכותה תורבח
 לע ,סקדמוק תכורעת ךלהמב ףתושמב
 לש םיטקייבוא ךרוע - 2.0 הסריג 0ט16א?ןא
 בלשמ 0016אק1% .הידמיטלומל הקיפרגו לוק
 ,4.0 .סקודרפב הידמיטלומ תונומתו םיכמסמ
 -וב לש תיאלבטה םינותנה ידסמ לוהינ תכרעמ
 תרשפאמ 0010אק1א תנכות .ק6 יבשחמל דנלר
 ,םימוליצ ,תונומת תולקב ןסחאל םישמתשמל
 םע .סקודרפ תואלבטב םיכמסמו םירעא
 תוארלו דוכלל םימתשמ םילוכי 016% זא
 ילב סיפדהלו תוילוק תורעה בלשל ,תונומת
 האלמ ךסמ תנומת תירשפא .סקודרפמ תאצל
 -וא וא תינדי הלעפהל תנתינה ,תיקלח וא
 | .ךסמה לע עדיממ תיטמוט

 סימנסרפמה תומישר

 סש

 ליעפמ

 םיבשחמ רודלא

 .ג.א.מ תצובק

 לטניא

 סיבשחמ .ר.א

 תיביס

 מבי

 ןתימ

 תבשבשח

 ןונ ןינ

 םיבשחמ סוקופ תאצוה

 קתעמ

 לארשי 6

 ןויס

 םידע

 סוקורוי

 םיבשחמ ןוויכ

 סוטול - ןליח

 םיבשחמ ףשר

 טקפמיא

 קוויש טרק

 ימע דוה תאצוה

 הלומרופ

 קטייד

 םא

 ו ₪8 5

 לטניא

 סוטול - ןליח

 לארשי 64

 תוכיא ירצומ - התלד

 ןידלא

 בשחמה תירק-למרכ

 סקיפרג

 תינלכ

 ףוסמ - םוקירב

 תינלכ

 םיבשחמ אח

 זופת

 לארשי 64

 םדקתמ בושחימ

 םיבשחמ ןוויכ - שגד

 השחמה תוכרעמ - ןלא

 םיבשחמ ססקס

 םוקטנ

 סקיפרג לטוט

 טקפמיס

 םישיילא

 באו לוק

 לטיגיד

 בפ
 129 | לארש

 רני
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 סיגיצנ - מייעב םיבשחמ קוויש ףשר

 ,ןפימ םתסדהמח יבח לש םיידעלב

 לס ןווגימ תא הביחרמו הקימעמ

 דעש הרבחה .ילארשיה קושב הירצומ

 ,ידרשמה ןוכימה יכרצ לכ קווישב התחמתה הכ

 ,תוללכושמ תוינורטקלא הביתכ תונוכממ לחה

 לש בר-רפסמ) הכיס תוספדמ ןבומכו תוילימיסקפ

 הוירכה ,תוללכושמ רזייל תוספדמב הלכו (םימגד

 .ויד תקרזה תוספדמ ימגד 2 לע הנורחאל

 ראב םידקומ 5-ב הרבחה לש תיצראה התסירפ

 תוריש החיטבמ (שייבו םילשורי ,הפיח ,איית ,תייפ)

 גוח םע .ריבס ןמזבו ראה יקלח לכל קווישו

 לחה ,ץראב תורבחה בטימ םינמינ הרבחה תוחוקל

 תויאבצ תוישעת ,םיבר הלשממ ידרשממ

 ,חוטיב תורבח ,תואטיסרבינוא ,(לייהצ/תוינוחטב)

 .םירחא םייטרפ תוחוקל יפלא דועו סיקנב

 רזייל תוספדמ לש בחר ןוגימ הרבחה תושרב

 :סיכו םושיי לכל תומיאתמש רתויב תוללכושמ

 הלכו הקדל םיפד 8 ,הקדל םיפד 4 תספדממ לחה

 לכל הנזה ישגמ 2 ילב וא םע) הקדל םיפד 10-ב

 .(ףד לדוג

 תא תללוכ הרבחה לש רויילה תוספדמ ןוגימ

 :סיאבה סימגדה

 הקדל םיפד 4 תוריהמב
 ₪1-4/ םגד

 םיאתת .הלקשמבו הלדוגב תיטקפמוק תספדמ וז

 עצוממ הספדה חפנ לעב ינוניבה דע ןטקה דרשמל

 רתויב ירלופופ עונמ שי תספדמל .ינוניב-ךומנ
 הקבא + הספדה ףות :תללוכה ,רנוט תכרע ללוכה

 ןוכסיח חיטביש המ ,תבלושמ תחא הדיחיב

 .הפלחה תעב תוטשפו

 לכל תוימדה סע 1א18 לש טרדנטס תספדמל

 :רתיה ןיבו קושב סיירלופופה םיטרדנטסה

 םקפסא תא-850 ,ז8או 80. ץאאדמה הק 11 ןח

 .אסד מא/ס]4 81.0 630 ,(201.-5)

 גתמל תורשפא שי תוספדמלש וניה לודגה ןורתיה

 .איהש היצולומא לכ יטמוטוא ןפואב

 תרחא םיבשחמ תכרעמ לכל רבחתהל ןתינ ףסונב

 .תילגנאו תירבעב םיגרודמ םיטנופ םימייק ןכו

 תותשר וא תונכות רפסמב םישמתשמ וב דרשמב

 הקיפרגב .םוצע ןוהתי שי וז הדבועל ,תרושקת

 300071 איה היצולוזרה .רופא ינווג 64 שי תספדמל

 תרפשמו הלעמש 1186 תכרעמ תמייק ףסונב ךא

 .הספדהה תוכיא תא

 ₪1-405 םגד

 ןאכ ךא ,₪811-4/-ל הנבמב ההז תספדמ וז

0 
 יונ
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 חסד שח

 הירצומ לס תא הביחרמ

 וז הפש .טפירקסטסופ תפש ללוכ טרדנטסה

 ,תולועמ תויפרג תויוכיא גישהל שמתשמל רשפאת

 .ק6 וא שוטניקמ יבשחמ לומ הדובע ידכ ךות

 .ריהמ דבעמ םע ןורכז 2א18 תללוכ

 הקדל םיפד 8 תוריהמב
 ₪1-8/ םגד

 תספדמל םיעוציבב ההז תספדמ וז השעמל
 תוריהמבו רתוי תושק תומישמל הדעונ ךא ,1-4צ

 שגמ הליכמ תספדמה .הקדל םיפד 8 לש הלודג

 תסיחדל תכרעמ תללוכו םיפד 250-ל דדוב ריינ

 םיצבקב דחוימב ,הספדהה תא רפשמש המ ,סינותנ

 גותימל ףסונ .ןורכז לידגהל ךרוצ ילבו עדימ יסומע

 יטמוטוא גותימ םייק ,תויצולומאה לש יטמוטואה

 .אלמ ןפואב ירוטהו יליבקמה קשמימה לש

 םיבד 10 לש תוריהמב
 הקד

 .םלועבו ץראב ליבקמב הנורחאל הזרכוה וז הרדיס

 תסדנה סע דואמ ההובג תיעוציב תלוכי וז הרדיסל

 .הכ דע ףנעה עדויש רתויב םירפושמהמ שונא

 לנפ ,ילמינימ יזיפ לדוגב תונייטצמ תוספדמה

 .שמתשמה תוחונל ןנווכתמ הגוצת

 ₪1-10/ םגד

 ,תובר תויצולומא ,(16א132) ריהמ דבעמ תללוכ

 היצולוזר ,םהניב גותימ םע (ק6-5) א? 11 11[ ללוכ

 ידי-לע הלידגהל תורשפא סע 300001 לש ההובג

 תילגנאבו תירבעב םיגרודמ םיטנופ 886 תכרעמ

 ראב תוירלופופה תונכותה לכל המאתה סע

 .סלועבו

 כ"הס) ףד לדוג לכל ןנווכתמה ריינ שגמ תספדמל

 טלוב וניא שגמהש לודגה ןורתיה .(!םיפד 0

 הדבוע ,הבעב םייק היהש המ ,תספדמה ךותמ

 תורשפא הנשי .דרשמב סוקמ ןומה תכסוחש

 תלוביק תא ליפכתש הדבוע ,ףסונ שגמ ףיסוהל

 .500-ל םיפדה

 החבשה ,ןה עצבל ןתינש תופסונ תויצפוא

 תולעב ,שוטניקמ-יבשחמל רוביחו טפירקסטסופל

 .הכומנ תיסחי

 ₪1-1005 םגד

 תונוכת סע ךא ,₪11-10/-ל המוד תספדמ וז השעמל

 איהש איה הלש ברה ןורתיה .טפירקסטסופ

 18 יבשחמ לומ תינמז וב דובעל תלגוסמ

 שוטניקמ תשרו רחא בשחמ וא ,6

 יטמוטוא גותימ ידכ ךות (גפקז.ס ד18)

 .אלמ

 םירפושמהמ איה וז תספדמ לש עוציבה תלוכי

 .הז םוחתב

 ויד תקרזה תוטבדמ

 סימגד 2 לע לארשיב 88071188 הזירכה הנורחאל

 םימגדמ ,(1אא-161) ויד תקרזה תוספדמ לש

 .301-ו 101 "אס"

 דחוימב ישיאו יטקפמוק אוה 88011 101 סגד

 (טנדוטסלו דימלתל) תיבב סושיי לכל םיאתיו

 .םיפד 70-ל דידב ריינ ןיזמ ףיסוהל ןתינ .דרשמבו

 .רפושמ תלעות תולע סחי אוה ירקיעה ודוחיי

 ריהמו יעוצקמ ,8081₪7 101 ,ינשה םגדה

 ,דרשמב םושיי לכל השעמל םיאתמו (360005)

 ללוכ .דידבו ףיצר ריינ םע הדובעל תורשפא ללוכ

 לכל תומיאת םע ,םיפד 150-ל יטרדנטס ריינ שגמ

 .הנכות

 תוחפ) הטקש הספדהב תונייטצמ תוספדמה

 .תיתוכיאו (רזיילמ

 הכיפה תופבדמ םוחתב

 תספדמ לש הקוויש לע דחוימב שגד המש הרבחה

 תכרעמ ללוכ ,ריינב הינפל ךלוה המשש 8

 הבע וא םיקתוע ריינל יטמוטוא שאר ןוויכ

 לגוס 5 ןכו םיטנופ לש ןווגימ תספדמל .דחוימב

 .עבצ תספדהל תורשפא סע דוק-רב

 לש סיזרכמב תויכז לע הנורחאל רסמינ הרבחהמ

 םיליבומ םיפוג רפסמל הצירטמו רזייל תוספדמ

 .קושב

 הצירטמ תוספדמ לש םיבר םימגד סימייק ,ןכ ומכ

 ,הבחרו הרצ הספדה ,עבצ ילבו םע ,דרשמלו תיבל

 .תוכיס 24-ו 18 ,9

 רסומ ,רדרבב תוספדמ יחמ להנמ ,רגניז יפא

 דמוע םיפינסה לכב רוסמה םידבועה תווצש

 סיידוחי תונורתפ ןתמב תוחוקלה תושרל

 לרנ'ג הטד ,לטיגיד ,מבי ,ק6 בשחמ לכל םימאותש

 .דועו דועו

 תורישי תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפ
 .תוריכמ 'חמל
 .03-9245082 :סקפ ,03-9225921 :לט



 לאוש ןופלטה וקב םעוז חוקל .א
 םושלש תחטבהש הליבחה עודמ
 ,העיגה םרט תילש םע ףוחד חולשל
 םסרפל חיטבמ ,ןיקיזנ תעיבתב םייאמ
 קונחל בייחתמו ךיללעמ תא תונותיעב
 אצתש האבה םעפב תישיא ךתוא
 :ךדרשמ חתפמ

 ידכ ייגנייגה תא שפחל צרו לכה בזוע .1
 השדח הליבח חוקלל ןיכמו ןסחמה תא חתפיש
 .ךמצעב וילא חקתש

 רואתב ותוא חמשמו ןידה ךרועל רשקתמ .2
 .הרקמה

 .ייק6-ובלקייב חוקלה לש ומש תא דילקמ 3
 סתחש ולש דבועה םש תא ןופלטב ול רסומו
 .םושלש הליבחה תלבק לע

 חוקל ךילא רשקתמ ןושאר סויב .ב
 הנמזהל ריחמ תעצה ךממ שקבמו שדח
 ףרוחה דע ךלש קסעה תא רדטתש
 ! דימ היהי הזש ,דחא יאנתב .אבה

 תוקלחמה ילהנמ לש הפוחד הפיסא סנכמ .1
 סיריחמו יאלמה בצמ לע םינותנ ףוסאל ידכ
 בשחל דיימ ריבעמ תואצותה תא .םינכדועמ
 ידעומו ןיפילחה רעש יפל ןכדעיש ידכ הרבחה
 תואצותה תא ריבעמ .םייופצה סולשתה
 רוצייה להנמ רושיאל תירשפאה תוריהמב
 העצהה תא דילקתש תינבתכל <ר םשמו
 .ישילש סויב סקפב התוא חלשתו

 ךיראתב ךלש הדילה ךיראת תא ליפכמ .2
 ,הנושארה הנותחה ךיראתב קלחמו סויגה
 בותכתש ריחמה איה הלבקתהש האצותה
 .ריחמה תעצהב

 התא ,חוקלה סע ןופלטה תחיש ידכ ךות .3
 לש עדימה דסממ תחא השקהב סינותנ ריבעמ
 העצהה תא קיפמו הדובעה ןוילגל ייפ6-ובלק
 ,החישה קותינ ינפל דוע סקפב

 תועיגמ םוסריפה עסמ תובקעב .ג
 ערוכ תווצהו תוחוקל לש תוינפ יפלא
 :תונמזהה סמוע תחת

 לש חישק קסיד סע 486 בשחמ דימ הנוק .1

 .תרפושמ הלעפה תכרעמו השדח תשר ,8
 עדימה דסמ תא שדחמ בצעיש תנכתמ קיעזמ
 .תושדחה תושירדה יפל תוחייוד ונממ קיפיו
 הזופח תומלתשהל סיליעפמה תווצ תא חלוש
 לולכיש תנכתמה סע שקעתמ ,הנכותה תלעפהב
 ליעפמו ,יפוסה חייודב הנמזהה ךיראת תא סג
 בקעש ןופלטב סינופל הנעיש ינורטקלא הנעמ
 .בורקב הנעת סתיינפ תונמזהה יוביר

 לאוש ,הרחתמה הרבחה לייכנמל הנופ .2
 אוה סאהו סיקסעה ךיא ,ותשאו וידלי םולשל
 הווחמכ ךלש תונמזההמ קלח לבקל ןיינועמ
 רחא צורת לכ וא קושב תורחתה דודיע לש
 .אצמנ התא הב הקוצמה תא ריגסי אלש

 ,בוטהו ןשיה אז-ה בשחמ תא ליעפמ 3
 עדימ דסמ ךמצעב הנוב ייתס-ובלקיי תועצמאבו
 לובמ תא טולקל תווצל רשפאמו סיאתמ
 .תונמזהה

 ידבוע תא הדקפ תעפש תפיגמ .ד
 תצעומ תבישי ינפל םיימוי דרשמה
 תצלאנ ,הנשה םוכיסל םילהנמה
 סניאש םיינמז םידבוע תווצ סייגל
 :ךלש בושחימה תכרעמ תא סיריכמ

 םידבועה תא רישכתש הכרדה תרבח רכוש .1
 סהל ריבסמ ,בשחמב שומישל סיינמזה
 לולכל ךירצ תשקבש חייודהש ץק ןיא תונלבסב
 תכירצ תא ריבגמו רבעש שדוחה ינותנ תא םג
 .העגראה ירודכ

 דע תיבב ראשנו ךמצעב תעפשב קבדנ 2
 .םירוטיפה בתכמ תלבקל

 תא םיקילדמ ךיא סיינמזה םידבועל הארמ 3

 תא דבעל סיליחתמ סהו "אפ" שיקמ ,בשחמה
 .ייק6-ובלקייב סינותנה

 הנמזהה עוציב תא רשיא חוקלה .ה
 םאתהבו ונחלשש םישרתה יפל/
 םיכמסמה .''טכלש ריחמה תעצהל
 םתוא תיאר ,ןחלושה לע רקובה ויה
 ראודה לש הלסלסה דיל ,ןאכ שממ
 ...אצולה

 ריחמה תעצהו םישרתה יקתעה תא שפחמ .1
 קית ,חוקלה קית :םיירשפאה םיקיתה לכב
 ,םימישרת ,סנכנ ראוד ,ריחמ תועצה ,ףטוש
 קית ,םירצומ יריחמ ,םיפגא ילהנמ תובישי
 ,רוזעי אל הזש הרורב העידי ךות ,םיזרכימ
 אצמת רחואמ היהי רבכשכ ,רקובב רחמ קרשו
 .םתוא

 תעצהש ול ריבסמו לצנתמ ,חוקלל רשקתמ 2
 חולשל ןכומ אוה סאו דוביאל הכלה ריחמה
 דחי סקפב ךלש ריחמה תעצה לש קתעה ךל
 .ולש םישרתה ,ןבומכ השק אל סא ,םע

 -ובלקיי לש הידמיטלומה תויורשפאב רזענ .3
 םישרתה תא רותפכ תציחלב גיצהל ידכ יי6
 תודחא תוינש רחאלו ,יפארג ץבוקב רומשה
 תוקלל הדות ,ריחמה תעצה תא םג רתאת
 .הנמזהה עוציבל הנפתתו

 :םא השוע התא המ
 תודוקנה תא םכס

 תודוקנ 8 דע 0

 םא ןיטולחל תרחא תוארהל הלוכי ךתדובע
 הנכות .ייפ6-ובלקיי תבלושמה הנכותב שמתשת
 תודובעה לכ תא עצבל ךל תרשפאמ תבלושמ
 לכות םישקמו תודוקפ ןתמ סע .תחא הנכותב
 ,םילילמתה דבעמב םיכמסמ ךורעלו בותכל
 סיבושיח עצבלו עדימה דסמב סינותנ ןגראל

 .הדובעה ןוילגב

 לכותו בלושמב םסילעופ ייק6-ובלקיי יקלח לכ
 לש הלעפהה תוטשפ .סהיניב םינותנ ריבעהל

 ךל םירשפאמ תודוקפה תודיחאו י'י6-ובלק'
 ךלש בשחמה לש ותמצוע אולמ תא קיפהל
 .דימו

 תודוקנ 11 דעפ
 ,רתופ ייפ6-ובלקייש תויעבה תא רבכ ךל שי
 רותפל ידכ ייי6-ובלקייב שמתשת אלש המל
 !תמאב ןתוא
 לכ יפל ןיימל תורשפא .ריהמו לק עדימ דסמ

 סינותנה לכ לע תותליאש עצבל ,תודשהמ דחא
 ךלש תוחייודה תא תונבל ,המוצע תוריהמב
 בר הדובע ןוילג ,ךנוצרכ סתוא בצעלו ךמצעב
 תלת ,תונוש תויצקנופ 80 מ רתוי סע המצוע
 וד ,ללכושמ םילילמת דבעמ םיפארג ,ידמימ
 סימגד תואמל תדחוימ המאתה סע אלמ ינושל

 ותספדה ינפל ךמסמ תגצה ,תוספדמ לש

 םיבשחמ תרושקת ,סיסקדניא ,(ץאמשןמש)
 עדימ ירגאמל תורבחתה ,סדומ תועצמאב
 סיבשחמ ןיב סינותנ תרבעה ,סלועבו ראב
 תרשפאמה תמדקתמ ורקמ תפש ,םיקחורמ
 תולועפ ,םיטירפת סע הדובעה תא להנל
 סימושיי תונבל וליפאו שארמ תורדגומ
 תונומת גיצהל תלוכי הידמיטלומ ,םימלש
 דרפנ יתלב קלחכ לוק יצבק עימשהלו בשחמ
 בשחמהמ קיפהל ךל ורשפאי 'י'פ6-ובלקיימ
 .ךתויעב תא ורתפיש םילועמ סיעוציב

 רתויו תודוקנ 2
 לע רפסל ךירצ אל ךל .י'ת6-ובלקיי רבכ שי ךל
 ןווגימ תא עצבל החילצמש תבלושמ הנכות
 תוריהמב ליעל ורכזוהש בושחימה תודובע
 הזיי -ש רפסל ולכוי אל ךל .ךכ לכ הבר תולקבו
 !!! הדבוע ...יי'תויהל לוכי אל

 6 - צצלס
 דא בר\צניס רבו דוברי

 ן ןמוש
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 מייעב םיבשחמ ורקימ יתורש תיביס
 03-5230207.סקפ 03- 5222915 ,5241041 ..לט

 איית 40 סנייר יחר
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 תינרצי ,8058 תרבח

 הנכותה
 תיטסיטאטסה

 ,םלועב הליבומה

 לש תסריג הציפמ

 ,"תונולחייל 5

 החונ וז הסריג .טפוסורקימ לש יפארגה קשממה

 יטסיטאסה חותינה תויורשפא תא הביחרמו שומישל

 ,םייזכרמ םיבשחמל 50585 תואסריגב םייקל רבעמ וליפא

 .תבלושמ האלמ הקיפרג ללוכ

 תונולחה לוצינ

 תגוצת רשפאמה ןפואב תישענ תונולחל 5055 תלעפה

 לכ .ליבקמב תונולח רפסמב עדימו םינותנ

 םינותנ :עדימ לש רחא גוס ליכמ ןולח

 תודוקפ ,תיפרג הגוצת ,ירפסמ טלפ ,םיימלוג

 עצבתהל היושע הנכותה תלעפה ,ןכאו .ידכו

 גולאיד תוביתו םיטירפת תרזעב הלוכ לכ

 בר וא דח יטסיטאטס חותינ לכ .דבלב

 ,היהיש לככ בכרומו םדקתמ היהיו ,ינתשמ

 תועצמאב תוינש ךות סלשומ תויהל יושע

 תונווכמה תולאשל רבכעה לש הבושת תושקה

 םיטירפתהו החישה תביתב תכרעמה הגיצמש

 הנפמ וז הדובע תטישב .הלש סיללגנה

 הקסהו ןונכתל ונמו ברימ תא שמתשמה

 הביתכל םוקמב ,יטסיטאטסה חותינהמ
 .ולש תונכתלו
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 תונולחל 5255-ב םסינותנה תכירעו הסנכה

 המודה סינותנה ךרוע תועצמאב תעצבתמ

 גיצמ ךרועה .ינורטקלא ןויליגל והארמב

 תויוות וא ,םיירמונ הפלא ,םיירפסמ סיכרע

 ,םיצבק ךרועה בלשמ ,ןכ ומכ .םיכרע לש

 םירטליפ עבוק ,םירטמרפ רפסמ יפל םינוימ עצבמ
 ,תויוות רידגמ ,םיאנת רידגמ ,ץבוקמ םינותנ תאירקל
 לכל םיכרע חווט עבוק ,םינתשמ ןולימ ךרועו רידגמ

 ,501. תותליאשה תפשב תותליאש עצבל ףאו הנתשמ

 תמדקתמ תיפרג הגוצת תינכות תללוכ תונולחל 5
 30-ב יטסיטאטסה עדימה תא הגיצמה ,תילרגטניא
 תורוצ תכירע תרשפאמו תוננכותמ תויפרג תורוצ
 הקיפרג רוציל ןתינ .םימישרתה ךרוע תרזעב תופסונ
 ,בחרמב ןוויכ לכל הגוצתה תא בבוסלו תידמימ תלת
 ללוחמ תללוכ ףא הנכותה .ילמיטפוא גוציי תלבקל
 .םייטסיטאטסה םיחותינה הספדהל תוחוד

 תונולחל תירבעה הסריגהו 5

 לע תימשר הוירכה לארשי טפוסורקימש ינפל דוע

 5055 .זכרמ ישנא וקדב ,תונולח לש תירבעה הסריגה

 ידכ שדחה קשממה תא ,(ראב 5055 יגיצנ ,הלומרופב

 תינדפק הקידב רחאל .תונולחל 5285 סע תומיאת קודבל

 תואסריג לע יארחאה תימלועה 5285-מ דחוימב עיגה

 יטפוסורקימ ישנא םע שגפהל הרטמב תורז תופשב 5
 .לארשי

 תעכו םינבומה לכב םייוצר תונורתפ הבינה וז השיגפ

 .תונולח לש תירבעב אלמ שומיש 5088 תהשפאמ

 לארשי
 ירנל

3 

 הסמז הם פוסה וו

 תונולחל 5055 לע תובוגתו תועד

 5785 תסריג יכ ןעוט ,תימלועה 5055 אישנ ,ןנונ קיג

 סלועב הינשה הכפהמה תא הווהמ תונולחל

 ,1984-ב התיה הנושארה) תבשחוממה הקיטסיטאטסה

 תא עבקת תונולחל 5255-ש יופצ .(סודל 5085 תגצה םע

 ,וז הביבסב תיטסיטאטס הנכות לש םיטרדנטסה

 ב
 הוושט( 65 חשיש 6

 ₪2[ ה

 הקיטסימטסה תא האיבמ תונולחנ 5

 ועמתועמ לכ לוע ונחלושל

 רב
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 ו
 וה ו | 6
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 16 ו : ו
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 דר ו
 518115165... | | ןסופ | הו

 קשממ תלעב הנושארה תיטסיטאטסה הנכותה התויהב
 רבכש ךכב אוצמל ןתינ וז הפקשהל קוזיח .אלמ תונולח

 תונולחל 5255 הרכמנ ,הצפהל םינושארה סייעובשב

 תרזעביי יכ שיגדמ ףא ןנונ !רלוד ןוילימ לש םוכסב

 לקל ונלש רצומה תא ךופהל סילוכי ונא ,תונולח קשממ

 םישמתשמש סינימאמ ונא .שומישל רתוי הברה

 םהלש הדובעה ןחלוש לע יטסיטאטס חוכ רתוי םישפחמ

 תלוכיה תא ריבעהל סילוכי ונא תונולחל 5255 תרזעבו

 המיאתמה הרוצב ,ישיאה בשחמל םיירפניימל 5085 לש

 ךישמת ,תונולחל הסריגל ליבקמבש ןייצמ ןנונ .' רתויב

 האבה הגשה תליחתבו סודל 5055 ירצומ קפסל הרבחה

 .רתוי תומדקתמ תואסריג וזרכוי

 ןורמק רמוא יייעבט בוליש םיווהמ תונולחהו 5055"

 ,טפוסורקימב תונולחל םיחתפמה ךרעמ להנמ דלוריאמ

 לש תונולח תכרעמ דציכ תיסאלק אמגוד איה 5055"

 סימושייל דחוימב הובג ףסומ ךרע תקפסמ טפוסורקימ
 .ייסיירקחמו םייטילנא

 םיליחתמ םישמתשמ סג ,תונולחל 5255 תרזעבי"
 ייההובג המרב םייטסיטאטס סיחותינ עצבל םילגוסמ
 ונאיי 8555 לש קווישה להנמ ,הילטב קרמ רמוא
 ישמתשמו םיינורטקלא תונויליגה ישמתשמש םיבשוח
 רתוי הברה תונולחל 5055-ב ואצמי םימושייה יללוחמ

 ] - לכ 1

 םירצומהש הנממ

 םהלש סייחכונה

 עיצהל םילוכי

 םוחתב

 ".יטסיטאטסה

 תונולחל 5055 יביכר

 תדיחי לע רשאכ ,סינוש םיביכרמ היונב תונולחל 5

 .שמתשמה יכרצ יפל םיביכר ףיסוהל ןתינ סיסבה

 להנמ תא ללוכ ,5255 84% ,יסיסבה הנכותה ביכר

 ,תובחרנ תויטסיטאטס תויצקנופו תורודצורפ ,םיצבקה

 תכירעל ינורטקלא ןויליג ,תיפארג הגוצתו חותינ תכרעמ

 ןיב .םינוש םיצבק ינבמ האירקל תורשפאו סינותנ

 רשפא סיסבה תדיחיב תוללכנה תורודצורפה

 זכרמ ידדמ ,םיחווליצו תויוחיכש אוצמל ,

 םינחבמ ,םאתמו רשק ידדמ ,רוזיפו |

 תאוושהל תורודצורפ ,םיירטמרפ-א .

 .דועו םינתשמ הבורמ היסרגר ,םיעצוממ

 :סה תונולחל 5085 לש םיפסונה םיביכרה

 תשק עיצמה ביכר - 5008 ?ז638[0ו0ח1|4 65

 םינתשמ בר םייטסיטאטס םיחולנ לש הבחר

 חותינ ,תולוכשא חותינ ,םימרוג חותינ ומכ

 הברק ידדמ סע ידמימ-בר סוליס ,תונמיהמ

 .הלפמ חותינו קחרמו

 ללוכה ביכר - 5205 //0ץתסס6 0%

 היסרגר ומכ םימכחותמ םינתשמ בר םיחותינ

 לש םילדומ ,תיטסיגול היסרגר ,תיראניל אל

 ,א/גאסש ג ,תורדשיה חותינ ,קזססוז-ו סא

 יראניל-גול חותינו

 חותינ תויורשפא ןווגמ עיצמה ביכר - 5055 דזשח5

 תונוש תוטיש סע ,יטסיטאטס יוזיהו תויתיע תורדס

 תויצקנופ תכרעהו ,תומוקע לש ייהקלחה""ו המא תהל

 : .תויביסרגר-וטוא

 לע תויתסיפת תופמ בצעמה ביכר - 50585 3665

 ,ילמיטפוא םוליס תוטיש וא 60א101א1 חותינ סיסב

 .600500א04א65 חותינ ללוכ

 תועצמאב יובינ לש םילדומ תיינבל ביכר - 5255 6

 תגצהו סינוש םיגוסמ סינתשמ לע היסרגר לש היצלומיס

 תויסולכוא תת סיהזמה הטלחה יצע לש תומרגאיד
 .תוינגומוה

 םייראניל םיינבמ םיסחי חותינל ביכר - 5255 1.158. זצ

 .תוינמז וב תואוושמ לש םילדומו ,(םיביתנ חותינ ללוכ)

 הגצה תוכיאב םייאלבט תוחוד ללוחמ - 5

 .תובכרומ תואלבט בוציעב הבר תושימג לעבו ההובג

 5255 זכרמ הרבחה תא גציימ ,לארשיב
 ץועי קפסמו ךמות ,קוושמ 5055 זכרמ .הלומרופב
 וכרמה שארב .םילארשיה םישמתשמל הכרדהו
 .רואל לט דמוע



 זרכוה - יראלופופה ינורטקלאה ןוילגה

 תביבסל ןליח ידי-לע לארשיב

 ליחתמ תעכ .תירבעב י/זאפס5

 לש סביל לע יתימאה ברקה

 .וז השדח הלעפה תביבסב םישמתשמה

 דחא ינורטקלא ןוילג קר וניאר התע דע

 רובע תירבעב

 לש התסינכ םע ,תעכו (אווס0508 לש םאס6|) ו

 ברקו אשונב הבר תוליעפ ונל תחטבומ ,הנומ תל 1סוטצ

 םיינשה ןיב ןיינעמ

 - הנכותה לש 005 תרודהממ תורכומה תונוכתה לכ

 קשמימ םע דחי ,השדחה הרודהמב םג ורמשנ

 501צמפ ינונגנמ ,יפארגה ואצ5ןושצ6-ה

 ןונכתו היצזימיטפוא תויעב ןורתפ) 846%501./ם8-ו

 יבשחמ םע תורישי רשקתהל תורשפאה ןבומכו (יראניל

 856, תג סא, טאזא תונחת עא, 0

 .םייזכרמ א14זא-תא\אומ יבשחמו

 האלמ תידמימ-תלת הניה 1-2-3 לש וץזאססו/5 תרודהמ

 סירדגומה תונוילג יבורמ םילדומ ןונכת תרשפאמו

 תויצקנופ ליעפהל ןתינ וב ידמימ-תלת דיחי \בוקכ

 .קמוע ריצ לע סיבושיחו

 יטירפת תועצמאב תונולחב תלעפומ הנכותה

 תודוקפ םיליעפמה ,םייפארג 160א5 וא פטז1-םסואא

 תורשפאה ףסונב תמייק .תחא הציחלב תובכרומ

 .יסאלקה / - ה שקמב שמתשהל

 רשפאמו \צואפסוע5 לש פסם-ה ןונגנמב ךמות 3
 00:16. :ןוגכ םירחא םימושייל תימניד תורשקתה
 .וז הביבסב םילילמת ידבעמו אטו .\אסםמ 5

 10705 לש םירחא םימושיי לא תרשוקמ הנכותה
 רפסמ לע תינמז וב הדובע תרשפאמה האלמ תומיאתב
 סינותנ לע תורזוח תולועפ עצבל ךרוצ אלל םימושיי

 דבעמל ןוילגמ הלבט תרבעה :אמגודל) םיפתושמ

 יוניש לכ םע ךמסמב תיטמוטוא תנכדעתמ םילילמת
 . (ןוילגב

 תיפארג הביבסו הלעפה תוריהמ ,שומיש תולק

 רובע 1-2-3 לש םיירקיעה םינייפאמה סה תיביטקרטניא
 05 תביבסמ םירבועה 1-2-3 ישמתשמ .ואזאסס\'5
 ההובגה תומיאתה תוכזב תרכומ הביבסב סמצע ואצמי
 .תונושה 1-2-3 תורודהמלו 05 תוכרעמל הנכותה לש

 1.0דט5פ העיצמ ןאכ םג ,1-2-3 תחפשמ לכ םע ומכ

 :םימושיי יחתפמל חותיפ ילכ ןווגימ

 תרשפאמו הנכותב הלולכה 5א14 81.6% תכרע

 ,66055 18 - תואלבט ךותיח

 ורקמ תדוקפב וא1אססוא5 לש גולאיד תובית בוציע

 .ןוילגב םושיימ קלחכ תימינפ

 יייפע יטמוטוא ןפואב סימוחת יולימל 5% ד וז

8 ;[ 5 
 1!.סדט5 1-2-3 זסז \/ואפס\(5
 !רוקמב תירבע הכימת םע

 !תירבעבו - חתפמ

 ךותמ ןוילגה לש יטמוטוא בוציעל 5א14 ד :0א(גד

 .םינכומ םיבוציע לש רישע טירפת

 רפסמ לע םיידמימ-תלת קמוע ימוכיסל 30-50או

 !ןססא לע תחא השקהב - תונוילג

 רשפאל תנמ לע ,ןויגלה ינותנל 200א1 תויצפוא ןווגמ

 .לדומה לע בחר טבמ

 לופיט ,טלפ/טלק תרקבל תושדח ורקמ תודוקפ

 ."םירוגסיי םימושיי חותיפלו ךסמה הנבמב

 דרפנב רכמנ ,םיחתפמל סמ/מ1.סקפא 1001 אוד 0

 תביבסב םירוגס םימושיי תיינב רשפאמו הנכותהמ

 ולאל ףסונב ,תויטרפ תויצקנופ תריפת םג ומכ 3

 םיכסמ תונבל ןתינ ולא םילכ תועצמאב .תומייקה

 םושייכ אלא ינורטקלא ןוילגכ םיארנ סניאש םיידוחיי

 הכרעב שומישב לודגה ןורתיה .יהשלכ לע-תפשב חתופש

 סושייה לש הקוזחתה תולק ,חותיפה תוריהמב ץוענ וז

 .םדא ןמזו תויולעב ןוכסיח ןבומכו

 =אס|-] 1-2-3 ן'ב האוושה
 םישל יאדכ םאשש| לומ 1-2-3 לש ילאנויצקנופ חותינב
 הסיפתב שדחה רצומהו 10705 תודקמתהל בל

 ואמ הרבחה לש חכה סיסב רקיע תא הווהמה ,תינוגריא
 :הדסווה

 ₪05 תוכרעמל שדחה 1-2-3 לש האלמ תומיאת

 תכסוחו הנכותב תוחוקלה תעקשה לע תרמוש - תומייק

 םישמתשמ תואמ ךירדהל ,תומייק תוינכות בסהל ךרוצב

 - םיינוגריא הנכות יחמומו הכימת ישנא רישכהלו

 ןכלו םא66-ב תמייק הניא וז ןיעמ תומיאת .שדחמ

 שדחמ תונגראתה תשרודו רתוי הרקי הניה וב העקשהה

 ,םיינורטקלא תונוילגב שומישהו הכרדהה אשונב

 לופיט רשפאמ 1-2-3 לש דמימ-תלתב םיבבק ןוגריא

 לש ןוכנ יגול ןוגריאו דחוימב תולודג סינותנ תויומכב

 לכו דרפנ ןוילגב ןכוש לדומב ביכרמ לכ .םושייה

 הלעפהל תורשפא סע דיחי בוק סיווהמ תונוילגה

 .2 קמועה ריצ לע םיפארגו תואחסונ ,תויצקנופ

 תוילכלכ תוקלחמב דחוימב תיביטקרטא וז הנוכת

 .םיבכרומ םילדומל ךרוצה םייק ןהב םיפסכ תוקלחמו

 ןתינ ,תיתימא תוידמימ תלת לש וז הנוכת תוכזב

 םינותנ ידסמ לא ןוילגה ךותמ תורישי רשקתהל

 - םינותנ ףולשלו (םירחא םיבשחמל םגו) םיקחורמ

 אלל ןוילגה ךות לא תורישי

 הבישח וז. ונממ תאצל ךרוצ

 הנושאר הלעממ תינוגריא

 ינורטקלא ןוילג לכב הרסחה

 .רחא

 סימושיי םע הרישי תוירושיקו "תכרעמה תוחיתפיי *

 לעופה ןוגריא לכל תובושח תונוכת יתש ןה סירחא

 1.0ד108 השיגדה דימתמו זאמ .סימושיי תבורמ הביבסב

 חותיפ ילכ הררחישו אשונל התוסחייתה תא

 לכלו יפיצפס ךרוצ לכל 1-2-3 לש "הריפתיי םירשפאמה

 רובע המאתההו חותיפה ילכ ןווגימ .הדובע תביבס

 .רחא ינורטקלא ןוילג לכ םע האוושהל רבעמ וניה 43

 תוכרעמ ידי-לע ,אשונב וכרענש תואוושהו תוקידבב 4

 הניה 1-2-3 תנכות יכ אצמנ ,תיעוצקמה תונותיעה

 ינמזב ןה ,וצואססוא5 תביבסב הגוסמ רתויב הריהמה

 תוריהמ .הקיפרגב ןהו בושיחה תוריהמב ןה ,הבוגתה

 ןוצרלו תויתריציל תבאוש ןבא הניה ינורטקלא ןוילגב

 .ותושרבש הנכותהמ דועו דוע קיפהל שמתשמה

 החתופ ו/וח6סשי תחת 1-2-3 לש תירבעה הכימתה

 לכב הבחר הכימת תרשפאמו רוקמ דוקב סוטול ידי-לע

 הביתכו ןוילגב ןוימ ,תכרעמב (םינפוג) סיטנופה יגוס

 תביבס לע א8סז0500 לש התולעב תורמל .הרושב הפיצר

 הכימתב סירופישל בר סוקמ שי ,השדחה הלעפהה

 .םאשש| לש תירבעה

 .סהיתונוכתב םילדבנ תונכותה יתשב רוע ינונגנמ ל

 :אמגודל

 דבלב תילגנאבו 1-2-3 ךותב תירבעב 5חוגח || -

 .א06|-ב

 00 ונעציבו הדימב לעופ וניא םאסס| לש 01וק004:6 -

 הז הרקמב .(?ג6 דבלמ) יהשלכ תפסונ הלועפ וירחאלו

 םיפצמ ונייה !םא66| לש 6ווקססגז0-ה תלוכת קחמת

 תומיאת לע רומשל \אוחשסא5 תא החתיפש הרבחהמ

 .1-2-3-ב רבדה השענש יפכ ...האיצמה איהש סינונגנמל

 ראוד חולשמל 56 אגו! ןונגנמ א-ב ןיא -

 ןבומכ תמייק וז הנוכת .ןוילגהמ תורישי ינורטקלא

 1/0705 לש תינוגריאה הייארה לע העיבצמו 1-2-3-ב

 .סיתווצב הדובעבו תוירושיקב הנימאמה

 רשאמ ךומנ) 2495 :הנכותל ימשירה ןוריחמה ריחמ
 ,דחוימב יביסרגא תוריכמ עצבמבו (!ב"הראב
 לש תורכה ריחמב הנכותה תא ןליח חעיצמ
 !דבלב 9

 67776 אית ,12 רגסמה - ייןליחיי :םיטרפל

 ו מ
 "רני

3 



 םידודמ םיצורד

 םיטקפיד ,םישדח

 :םיאבה םירודמה תא ףיסוהל ץילממ ינא

 .י'םיפיטייה תניפ

 .שמושמ דויצל הריכמ תועצה

 .םיירחסמ םיאשונב תובושתו תולאש

 לייהצ ,רטור דדוע

0 

 885-ה תא ץראב םיארוקל איבהל .1 <

 6 אוטָפִאַאְו לש

 :םיאשונל םירודמה תא ביחרהל .2

 ,₪/ו/1וזו65, 100 0165, 1

 תיריוא הישעת ,הטסירוי םחנמ

 ...םיטקסיד ףרצל .1%

 ךושמל תנמ-לע םישדח םיקחשמ תריקס .2

 .רעונ ינב

 אל ולכוי ותרגסמב ,ידומיל רודמ תחיתפ .3

 םיביכרמו םיגשומ ריכהל םינעוצקמ

 ,םיכסמ ,םיחישק םיקסיד ומכ ,םייסיסב

 .המודכו םידבעמ ,ואדיו ימאתמ

 לייהצ ,ןוא-רב קילא לייאס

 .תבשחוממ היצמינאו הקיפרג לע רודמ .1

 .יישדוחה תנכותיי רודמ .2

 .ל"'וחבו לארשיב ,ךוניחב םיבשחמ .3

 םינושחנ .ק ,ןהכ ןידנ

 :םירודמה תא ןוחריל ףיסוהל .1

 .זסקז םחוחוופ- 801ו!סזהב

 רגעולש ןד .ימוקמ 6 אָאטו םיקהל .2 / ]

 ןיב תואוושה וכרעת בורקבש הווקמ ינא ... <

 יאקירמאה ןיזגמב ךכל וכז אלש ,תונכותה

 ,םילילמת ידבעמ :תירבעב ןתויה לשב

 תא וחכשת לאו) תינחלוש רואל האצוה תונכות

 .המודכו (...ייגתיי
 יקספנשיוו השמ

 לוהינב יסיסב טנמלאכ ישיאה בשחמה .1 *

 .םיקסע

 ,יתרואיתה סיסבה לע תורצק תוריקס .2

 םילפוטמה םיאשונל תיזחתו הלועפה תונורקע

 מייעב וקסינ ,ןורדדק םייח ו )

 ₪6 לש רוע תונכות טקסיד ףרצל .1

 . יאקירמאה פנו

 :םיאשונל תועדומ חול חותפל .2

 .שמושמ דויצ לש הריכמו הינק ,הדובע תועצה

 ןדריה רהנ ןולמ ,רשי-ןב דוד

 םי א וו ק

 םיבבוחל םג םיבשחמ

 סע םינמנ םכיארוק בור ןולאשה יפל

 ךא - תווצ ישארו תוקלחמ ילהנמ ,םילייכנמ

 בשחמהש ,ינומכ םישנא סגש החוטב ינא

 דואמ םיניינעתמ רשאו סביבחת רקיעב אוה

 ןיינע ואצמי ,םיבשחמה סלועב השענב

 םג בשחתהל םיכירצ םתא יתעדל .םכנותיעב

 .םכנותיעב תובתכ יבגל הז םיארוק רוביצב

 הריכזמ ,יקוב הנרוא

 ןתוא ,תילגנאב םילימ ידמ רתוי שי ...

 לש תומשה תא םג ומכ ,תירבעל סגרתל רשפא

 ..םירחא םישיאו םירמאמה ירבחמ
 בידא ןח

 םישק םיגשומל םירבסהב טרפל ךירצ ...

 ...םירכומ אלו
 טנדוטס ,גלפ ןתיא

 תרוקיב םגו ,תואמחמ

 ל"כנמ ,ןהכ לייא .ןקיוצמ 6

 סה םיאשונהו דואמ בוט ןותיעה .. <
 דימלת ,תונג רמוע ,םיניינעמו םיילאוטקא

 תרדוהמה האצוההו המזויה לע תוכרב ...
 -- ! וחילצהו ולע - תיתוכיאהו

 לש הנושארה הרודהמה תא האנהב יתארק <

 םיבשחמה סוחתב .תירבעב 6 462ואש

 םינותיעה .תוינפ רסח יעוצקמ ןותיע היה רסח

 יבגל תיעוצקמ תעד תווח םינתונ סניא םימייקה

 רודמ ,בורל ,םישמשמו תוילארשיה תונכותה

 םינותיעה יכרוע תא ןיבהל לק .לשוכ ימוסריפ

 רישי םויא הווהמ ייהנכות תליטקיי - םימייקה

 תורמל .םימוסרפמ תופטושה םהיתוסנכה לע

 תונכות לש תיעוצקמ הקידבש יל רורב ,תאז

 תנייטצמה הנכותהיי ראות תפסותב תוילארשי

 הנכותה יתב תא ררועת ייפס וה6 21אמ לש

 .םכנות*
 םילשורי ,בלוד זעוב םכנותיעב םסרנל

 יכ ותוא יתינק :ןותעה לע תורעה רפסמ <

 האוושה סלוא ,שדח בשחמ תונקל שפחמ ינא

 ןויצ ןיא יכ ,תישומיש הניא 4865%-ה יבשחמ לש

 תבותכ ללוכ) ץראב םיקוושמ םיבשחמ הזיא

 עיקשהל עיצמ ינא .(ימוקמה ריחמהו ןכוסה

 לש תעדה תווח תא קר סיפדהלו ץמאמ תצק

 םא רזוע היה הז ,תינש .םייטנוולרה םירצומה

 ןותעה לש הלוכתה לש הריקס םיסיפדמ םתייה

 ותיינק לע רתוול רשפא היהיש ידכ ,יאקירמאה

 הסריגה תבוטל (םירקמה בורב)

 תובוחר ,ירא-ןב יכדרמ ירד .תימוקמה

 הכורבה סכתמזוי תא תוארל יתתמש <

 לש תירבעה הרודהמה תא רואל איצוהל

 ר"וי ןגסכ ןהכמש ימכ . 6 /46421א5-ה

 לארשיב םיישיא םיבשחמב םישמתשמה דוגיא

 76 יבשחמ ישמתשמ גוח דעו רייויכו

 ימצעל השרמ ינא ,דוגיאה תרגסמב וימאותו

 איה יכו דיחי תעד הניא וז יתעד יכ תווקל

 ,םיבר םישמתשמ לש סתווקת תא תפקשמ

 הרקויה .הז ןיעמ ילכל תובר םינש ונניתמהש

 ונתאמ םיברש ,עודיה ןוחריה לש הברה

 דוסי הווהמ ,תובר םינש ךשמב ול ייםירוכמיי

 הגרדממ ילכ אהי ילארשיה ארוקל יכ הווקתל

 רשאב ינכדע עדימ תמר לע הרימשל הנושאר

 .ףנעה ישודיחו תוחתפתהה ינוויכל

 ןיזגמ םוגרת לע ססובמה ,ןיזגמ לש הז גוסב

 .תויורשפא יתש רואל איצומה ינפב תודמוע רז

 ינפב ואיבהלו ולוכ רוקמה תא םגרתל אוה לוכי

 קלח רוחבל אוה לוכיש וא ילארשיה ארוקה

 יאדווב ןומימהו םוקמה יצוליא .ומגרתלו

 לכ אל .קדצבו - הינשה השיגה תא םיבייחמ

 תרכהב אוה ימואלניבה ארוקה תא ןיינעמש המ

 וז השיג .עצוממה ילארשיה ארוקה יבגל םישי

 לש קלח ותוא תריחבל הבר בל תמושת תבייחמ

 ןמ טופשל ןתינש המכ דע .םוגרת רבועה רוקמה

 יכ סא ,ןובנ לוקיש השענ םינושארה תונוילגה

 רוקמה לש םינורחאה תונוילגבש יל הארנ

 ןיינעל ולכיש םיפסונ םירמאמ טעמ אל ומסרופ

 תונוילגל ןיתמנ ךא - ילארשיה שמתשמה תא

 ...הוקתב םיאבה

 תא ןיינעל יושעה ירוקמ רמוח םסרפל םתחטבה

 יכ ןימאמו ןיתממ ינאו ילארשיה ארוקה

 ארוקל רתוי דוע םורתי וז החטבה שומימ

 אלש - בגא .ןויצב בשויה םעל ךייתשמה

 תונותיעל םויה דע בשחנש המב לבוקמכ

 דחוימב םישיגדמ סתא ,תילארשיה םיבשחמה

 םימרוג לש תונותיעל תועדוה אוהש רמוחה תא

 - יתכרעמ רמוח ןיבל וניב םיניחבמו ,םיירחסמ

 תמועל וז השיג חבשל ידכ יפב םילימ ןיא

 לכ אלל ולאכ תועדוה םימסרפמה םינותיעה

 .יביטקייבוא יתכרעמ רמוח הז וליאכ ,ןויצ

 ד"יוע ,רגרבנדיורפ ןועמש
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